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1.1. ANTECEDENTS 
 
1.1.1.Objecte del projecte 
 
El present PFC es basa en la redacció del projecte executiu de reconversió 
d’un habitatge unifamiliar aïllat en tres habitatges independents a Matapera. 
 
Es proposa la reconversió per adaptar l’habitatge actual a les necessitats de 
l’unitat familiar dels propietaris, composada per un matrimoni amb dos fills.  
 
L’objectiu és dividir l’habitatge actual en tres habitatges de similars 
característiques, un per a cada una de les tres futures famílies. Així com la 
creació d’un espai comú d’oci dins de la parcel·la. 
 
 
RECONVERSIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES 
Carrer Pascal Nº parcel·la 11 
Zona/Barri Cavall Bernat Codi postal 08230 
Població Matadepera Província Barcelona 
 
 
1.1.2.Promotor/s 
 
MONTSERRAT GIBERT MAYORAL 
Carrer Pascal Num. 11 
Zona/Barri Cavall Bernat Codi postal 08230 
Població Matadepera Província Barcelona 
 
 
1.1.3.Redactor/s 
 
Autor PFC : MARTA RUIZ DOMÈNECH 
Carrer Colom Num. 106 – 3r 2a 
Zona/Barri Cementiri vell Codi postal 08222 
Població Terrassa Província Barcelona 
 
Tutor PFC Benet Meca Acosta 
 
Co-Tutor PFC Salvador Navarro Cardona 
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1.2. INFORMACIÓ PRÈVIA - ESTAT ACTUAL 
 
1.2.1. Entorn físic 
 
La població de matadepera és un municipi de la comarca del Vallès occidental situat a 
la vessant meridional de la muntanya de Sant Llorenç del Munt, un conglomerat rocós 
que arriba a una altura de 1.095 m. L’extensió de Matadepera és de 24,83 Km², una 
gran part dels quals estan situats dins dels límits del parc natural de Sant Llorenç del 
Munt i la Serra de l’Obac. L’Altitud de la població de Matadepera és de 423 m sobre el 
nivell del mar. 
 
El paisatge del parc té un aspecte aspre, format per altives cingleres i amb una 
vegetació bàsicament d’alzines i pinedes, estesa pels replans de la muntanya o 
encaixada als sots i canals. 
 
La precipitació de la zona oscil·la entre els 500 mm/m² al peu de la muntanya i els 800 
mm/m² al cim. Pel que fa a l’estacionalitat de les precipitacions, l’època més plujosa és 
la tardor, seguida de la primavera, i la més seca, l’estiu, exposada a tempestes locals. 
 
La temperatura mitja anual és de 15º, amb temperatures més extremes a l’hivern. Pel 
que fa a la neu, té poca importancia, tot i que hi neva algunes vegades i la neu es 
conserva alguns dies. 
 
La litoligia als vessants infeiors i peus de muntanya és variada, ja que hi ha una 
alternança de comglomerats i margues barrejada amb afloraments més antics, de 
pissarres, esquists, granits i calcàries, i altres de més recents. 
 
La població de Matadepera supera els 8.000 habitants i està articulada en diversos 
barris i ubanitzacions, entre ells el de Cavall Bernat. 
 
 
1.2.2. Dades de l’emplaçament 
 
La parcel·la està situada al carrer Pascal nº 11, al barri de Cavall Bernat, dins de la 
població de Matadepera, província de Barcelona.  
 
Té una superfície de 2.792,36 m² amb una forma irregular. La longitud de façana al 
carrer Pascal és de 42,40 m i la longitud màxima de la parcel·la, perpendicular al 
carrer, és de 76,70 m. 
 
El carrer té una pendent contínua del 4,8% aproximadament, pendent que segueix el 
terreny amb algunes irregularitats. 
 
La parcel·la està situada dins de sòl urbà, amb accés rodat asfaltat i arribada de les 
xarxes d’instal·lacions bàsiques.  
 
 
1.2.3. Descripció general de l’edifici 
 
Exteriors 
 
La parcel·la objecte del projecte es troba actualment edificada amb un habitatge 
unifamiliar aïllat que ocupa aproximadament 442 m² dels 2.792,36 m² totals. Es tracta 
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d’un edifici de planta soterrani, planta baixa i planta sotacoberta situat al centre de la 
parcel·la. 
 
Des del carrer s’hi troba una entrada per a vehícles que dona a un carrer interior recte 
asfaltat, i una entrada peatonal situada al costat. 
 
Al fons s’hi troba una edificació auxiliar de 14 m² utilitzada com a traster. 
 
La major part de les rodalies de la casa estan enjardinades amb zones de gespa i 
arbres, entre les quals s’han equipat zones de pas amb peces de pedra. Al fons del 
carrer interior hi trobem una esplanada de graves. 
 
 
Planta Baixa - Distribució 
 
L’accés a l’habitatge es realitza a través d’un pas cobert que dona a un pati central. 
Aquí es troba la porta d’accés. Al creuar-la es va a parar a un rebedor bastant ampli. 
Dins del rebedor hi ha un armari empotrat i una porta que dona accés a la sala d’estar.  
 
A l’esquerre hi ha una zona de distribuïdor més petita amb un altre armari empotrat, un 
petit lavabo amb vàter i rentamans i una porta que dona accés al passadís de la zona 
de dormitoris principals. 
 
A la dreta del rebedor hi trobem cinc graons que pujen a un altre nivell en el qual hi ha 
l’escala per accedir a la planta sotacoberta. En aquest altre nivell també hi ha una 
porta que dona a un altre distribuïdor, on hi ha l’escala per accedir al soterrani. 
 
A continuació del distribuïdor on hi ha l’escala que dona al soterrani, hi ha una escala 
que va a parar a una passadís en una zona més elevada que queda just a sobre del 
pas cobert de l’accés principal a la casa. Al final del passadís, equipat amb un seguit 
d’armaris empotrats a una banda i vistes al pati central per l’altre, hi trobem una altre 
escala que baixa i comunica també amb el passadís de la zona de dormitoris 
principals. 
 
Així doncs, els dos distribuïdors que es troben a banda i banda del hall d’entrada es 
comuniquen donant la volta a la casa, entorn al pati central, mitjançant un passadís 
aixecat, deixant alçada suficient per accedir a la casa per sota seu. 
 
Tornant enrere, s’ha dit que al rebedor hi ha una porta que dona a la sala d’estar- 
menjador. Aquesta sala, molt àmplia, esta formada per tres nivells. S’entra a la sala a 
peu pla. A la part esquerre hi ha una escala corredissa de tres graons que dona accés 
a una segona zona d’estar, a un nivell més baix, amb llar de foc. A la part dreta també 
hi trobem una escala de cinc graons que puja a la zona de menjador. Tota la sala esta 
rodejada per grans balconeres amb portes corredisses de fusta que tenen accés a una 
zona de terrasses amb porxo, on hi ha instalada una barbacoa d’obra. La zona de 
menjador té accés a una sala que antigament s’utilitzaba com a cosidor, i des d’aquest 
s’accedeix a la cuina. 
 
La casa té un accés secundari diferent a l’accés principal que ja s’ha descrit. Aquest 
accés està situat a l’extrem oposat de la casa des del carrer. Es pasa per un porxo i 
des d’aquest a un pati on hi trobem dues entrades: una que dona a un petit distribuïdor 
amb accés directe a la cuina, a la terrassa i a la que antigament era la zona del servei. 
I una altre que que dona a una zona de la casa que antigament era la casa dels 
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mesovers, ubicada al costat de la cuina, i que comunica amb el distribuïdor de l’escala 
al soterrani. 
 
La zona del servei esta formada per un safareig, una habitació doble amb dos armaris 
empotrats i un lavabo complert. 
 
La zona dels mesovers esta formada per un distribuïdor amb accés a un dormitori, un 
lavabo i una cuina. Des de la cuina s’accedeix a un menjador- sala d’estar, que té 
accés alhora a un altre dormitori. Des de la sala d’estar, aquesta zona es comunica 
amb la resta de la casa a través del distribuïdor de l’escala al soterrani del qual hem 
parlat abans. 
 
Des del passadís de la zona de dormitoris principals, situat a l’esquerre del hall 
s’accedeix a una habitació de matrimoni amb una petita zona de rebedor i un lavabo 
amb zona independent per al vàter i a tres habitacions dobles amb lavabo. Al final del 
passadís hi tornem a trobes unes escales que donen a un replà situat al peu de les 
escales de la passera elevada, on hi ha una porta que dona a una altre habitació doble 
amb lavabo. 
 
Totes les habitacions principals tenen accés a una zona de terrasses. 
 
 
Planta Soterrani - Distribució 
 
L’escala per accedir esta formada per un primer tram de catorze graons, un replà, un 
segon tram de cinc graons i un segon replà. 
 
Des del primer replà s’accedeix a un distribuïdor amb armaris empotrats que té accés 
a un rebost, un lavabo, una sala de màquines, i el garatge. El garatge té sortida al 
carrer interior asfaltat del solar mitjançant una rampa. 
 
Des del segon repla s’accedeix a una bodega i una sala d’estudi amb sortida a una 
terrassa exterior. 
 
 
Planta Sotacoberta – Distribució 
 
S’accedeix a la planta estudi mitjançant una escala d’un sol tram. Aquesta va a parar a 
una sala estudi amb vistes al pati central, llar de foc i sortida a una terrassa.  
 
Des d’aquesta sala s’accedeix per una banda a la sala dels dipòsits i per l’altre banda 
a un altre estudi més gran. Alhora des d’aquest segon estudi s’accedeix a un tercer 
estudi. 
 
 
1.2.4. Descripció dels sistemes 
 
Sistema estructural 
 
La fonamentació està formada per murs de contenció de terres per la planta soterrani i 
sabates corregudes per suportar l’estructura portant, tot de formigó armat. 
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L’estructura portant està formada per parets de càrrega de peces ceràmiques, que 
suporten un forjat bidireccional, amb l’ajuda de bigues i pilars d’acer en obertures, 
forats d’escala i voladius. 
 
Els forjats bidireccionals estan formats per biguetes de formigó i revoltons ceràmics, 
acabats amb una capa de compressió i bigues de vora de formigó armat. 
 
 
Sistema envolvent 
 
La façana té un gruix de 30 cm, formada per paret ceràmica de 15cm, cambra d’aire 
de 10 cm i envà interior de 5 cm. En alguns casos trobem una cambra d’aire de major 
gruix, degut a criteris de disseny, sobretot a la zona NE. 
 
La coberta és inclinada, de teula àrab, amb una pendent contínua del 30% 
 
 
Sistema de compartimentació 
 
Tota la distribució interior està realitzada amb envans de 5 cm de gruix de peces 
ceràmiques. 
 
La fusteria, tant interior com exterior, és de fusta. La major part de la fusteria exterior 
són grans balconeres corredisses. 
 
 
Sistema d’acabats 
 
Els paviments estan acabats depenent de la zona amb parquet o amb rajola ceràmica 
de color fosc, amb un remat de fusta en escales i canvis de nivell. Els banys i la cuina 
tenen un paviment de rajola ceràmica comú, i la zona del servei dels mesovers de 
rajola ceràmica d’inferior qualitat. 
 
L’acabat dels paraments és enguixat i pintat, excepte en banys i cuines, on és 
enrajolat. 
 
 
Acondicionament i instal·lacions 
 
L’habitatge està provist d’instal·lació elèctrica i d’enllumenat a totes les 
estances,abastament d’aigua i sanejament en banys i cuines, instal·lació de gas, 
calefacció i porter electrònic. 
 
 
1.2.5. Condicionaments de partida 
 
Es tracta de dividir l’habitatge unifamiliar actual en tres habitatges independents. Les 
premises a seguir són les següents: 
 
- Conservar l’aspecte extern actual de la casa el màxim possible. 
-Aconseguir una semblança entre els tres habitatges a nivell de superfícies, nº 
d’estances i acabats. 
-Creació d’una zona comú d’oci dins de la parcel·la. 
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1.2.6. Normativa urbanística 
 
Normativa actual 
 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE MATADEPERA  
 
Zona: Ciutat jardí extensiva Clau: A5 
Subzona: Ciutat jardí extensiva en parcel·la de 1200 

m² 
Clau: A5-5 

Tipus d’ordenació: Edificació aïllada o edificacions apariades exigint-se una unitat 
de composició 

Parcel·la mínima: 1200 m² Façana mínima: 20 m 
Edificabilitat: 0,4 m²/m² de 

parcel·la 
Ocupació màxima: 20 % 

Alçada màxima: 7,50m (PB+1+SC) Alçada màx. Edif.aux: 3,30 m 
Separació carrer: 10 m Separació veïns: 4 m 
Ocup. Màx. Edif.aux: 3,5 % Ocup.màx. planta pis  

per planta golfes:  
25% 

Alçada lliure interior: 2,50 m  Alç. mín. en pendent: 1,90 m 
 
 
1.2.7. Altres Normatives 
 
NORMATIVA ESTATAL D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Reglaments i instruccions: 
 

- RITE 98 Reglament d’intal·lacions tèrmiques als edificis i les seves instruccions 
tècniques complementàries 

- EHE Instrucció de formigó estructural 
- EFHE Instrucció per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó 

estructural realitzats amb elements prefabricats 
- NCSE-02 Norma de construcció sismorresistent part general i edificació 

 
Instruccions i plecs de recepció: 
 

- RC-03 Instrucció per la recepció de ciments 
- RCA-92 Instrucció per la recepció de calç en obres d’estabilització de sòls 
- RB-90 Plec de prescripcions tècniques generals per la recepció de blocs de 

formigó a les obres de construcció 
- RL-88 Plec general per la recepció de maons ceràmics a les obres de 

construcció 
- RY-85 Plec general de condicions per la recepció de guixos i escaioles 

 
Codi tècnic de l’edificació 
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1.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE - ESTAT REFORMAT 
 
1.3.1. DISTRIBUCIÓ 
 
-Descripció general del solar 
 
La parcel·la té una superfície de 2.792,36 m² amb una forma irregular. La longitud de 
façana al carrer Pascal és de 42,40 m i la longitud màxima de la parcel·la, 
perpendicular al carrer, és de 76,70 m. 
 
Dins de la parcel·la hi trobem dues edificacions: l’edificació principal, formada per tres 
habitatges i situada aproximadament al centre d’aquesta, amb una ocupació de 442,24 
m² ( corresponent al 15,85% del total de la superfície). I una edificació auxiliar al fons 
de la parcel·la, formada per una zona de vestuaris i una sala de barbacoa, amb una 
ocupació de 61,44 m² (corresponent al 2,2% del total de superfície). 
 
Des del Carrer Pascal hi ha dos accessos a la parcel·la: un accés per a vehícles a la 
dreta, i un accés peatonal just al costat esquerre d’aquest. 
 
L’accés per vehícles consta d’una porta que dona accés a un carrer interior asfaltat 
recte que condueix vorejant l’extrem dret de la parcel·la a un espai de maniobra. 
Aquest espai és suficientment ampli perquè els vehícles puguin donar la volta i tornar 
pel mateix carrer per sortir. Al llarg d’aquest carrer hi trobem les rampes d’accés al tres 
garatges del habitatges. 
 
L’accés peatonal consta d’un replà a l’exterior de la tanca, on hi ha la porta d’entrada. 
Un cop passada la porta hi ha un camí de pedra, que condueix a l’entrada pricipal dels 
habitatges, tot vorejant el carrer asfaltat per vehícles. 
 
Al fons de la parcel·la hi ha la zona comú d’oci, formada per una piscina i l’edificació 
auxiliar abans esmentada, on hi ha dos vestuaris i una sala amb barbacoa. L’edificació 
auxiliar serveix de barrera visual de la piscina des del carrer. 
 
 
-Descripció general de l’edifici 
 
Es tracta d’un edifici de planta soterrani, planta baixa i planta sotacoberta construït 
dins d’una parcel·la de 2.792,36 m2, dels quals l’edifici principal n’ocupa 
aproximadament 442 en planta baixa. 
 
L’edifici principal consta de tres habitatges, distribuïts cadascun en planta soterrani, 
planta baixa i planta sotacoberta. 
 
Cada habitatge té la seva entrada al garatge particular en planta soterrani des del 
carrer de pas interior. L’accés peatonal de la parcel·la condueix mitjançant un camí a 
una zona comunitaria davant de l’edifici. Des d’aquesta zona s’accedeix a un pati 
interior descobert situat al centre de l’edifici, passant per sota d’una part de la planta 
baixa situada a més alçada. Aquest pati interior serveix de hall d’accés a cadascuna 
de les 3  vivendes. 
 
Cada vivenda té una part de terrasses privades, des de les quals s’accedeix a la resta 
de la parcel·la, considerada zona comú. 
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-Programa de necessitats dels habitatges 
 
L’edifici està ideat per a ser utilitzat com a 3 habitatges  per a cada una de les tres 
futures families d’una unitat familiar formada per un matrimoni amb dos fills. Les zones 
comuns de la parcel·la estan pensades per a us particular dels habitants de l’edifici i 
per a convidats. 
 
S’ha dissenyat cada habitatge de manera que compleixi els següents criteris generals: 
Cada habitatge consta de dues entrades, una peatonal en planta baixa i una per a 
vehícles en planta soterrani. La planta soterrani consta de garatge, bany amb lavabo i 
vàter i una sala amb ús de traster, bodega o rebost, segons lús que els futurs habitants 
li vulguin donar. Des de la planta soterrani s’accedeix a la planta baixa mitjançant una 
escala. Aquesta escala va a parar a prop de l’entrada a l’habitatge en planta baixa. 
 
La planta baixa consta de Sala d’estar, menjador, cuina i safareig, un dormitori doble 
amb lavabo complert, dos dormitoris  individuals, un lavabo complert d´ús compartit 
per les habitacions simples, i un despatx. Des de la sala d’estar i des de les 
habitacions s’accedeix a les terrasses privades.Els criteris de distribució poden variar 
segons l’habitatge. 
 
Des de la planta baixa s’accedeix mitjançant una escala a la planta sotacoberta, on hi 
trobem una sala polivalent o estudi. 
 
 
HABITATGE 1 – Descripció 
 
S’accedeix a l’habitatge 1 a través del Hall comunitari d’entrada. La diferència de nivell 
entre el hall i el rebedor de l’habitatge és de 87,50cm, per tant es puja per una petita 
escala fins arribar a la porta d’entrada. 
 
Des del rebedor és té accés a l’escala que puja a la planta sotacoberta i a la que baixa 
al soterrani. S’han col·locat les escales a prop de l’accés a l’habitatge per facilitar la 
comunicació entre plantes. D’aquesta manera quan els habitants entrin a la vivenda 
poden decidir a quina planta volen anar sense passejar-se per cap altre sala. 
Igualment els habitants que pugin de la planta soterrani després d’entrar pel garatge 
aniran a parar al mateix rebedor d’entrada. 
 
Des d’aquest rebedor es pot accedir per mitjà de dues portes als passadissos que 
condueixen per una banda a les zones de dia (cuina, menjador i sala d’estar) i per 
l’altre a la zona de nit, dormitoris i banys. També s’accedeix mitjançant una petita 
escala a un recinte que té funció de despatx, ja que per criteris d’alçada lliure no 
compleix els requisits d’habitació. 
 
La zona de dia esta formada per una cuina equipada amb sistema de cocció elèctric, 
rentavaixelles, aigüera, nevera, espai d’emmagatzematge immediat per deixalles i tots 
els elements necessaris per realitzar totes les tasques possibles. Aquesta comunica 
directament amb el menjador mitjançant una obertura passaplats, que disposa de 
tancament enrotllable perquè es pugui independitzar. És important que el menjador 
estigui a prop de la cuina, així com que la cuina estigui a prop del rebedor, per facilitar 
el transport d’aliments. 
 
Des del menjador s’accedeix a través d’un passadís a la sala d’estar. Aquesta té accés 
directe a una terrassa exterior. 
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La zona de nit està formada per dos dormitoris simples, un dormitori doble amb lavabo, 
i un altre lavabo que dona servei als dormitoris simples. La capacitat de l’habitatge 
segons la suma de dormitoris és per 4 persones. 
 
En aquesta zona també hi ha un armari al passadís que té la funció de safareig, 
equipat amb safareig i rentadora. 
 
L’habitatge també disposa d’una terrassa interior que comunica el passadís de la zona 
de nit, la cuina i el passadís de la zona d’estar. 
 
Aquesta terrassa interior té sortida a l’espai exterior comunitari. 
 
A la planta coberta hi ha dues sales polivalents, que poden servir com a estudi, sala de 
jocs o qualsevol ús que els propietaris li vulguin donar. Una d’aquestes sales té accés 
a una terrassa exterior. 
 
La planta soterrani té un accés al garatge, amb capacitat per una plaça (cada 
habitatge disposa d’una plaça addicional a l’espai lliure exterior) des de l’exterior 
mitjançant una rampa. Des del garatge s’accedeix a un distribuïdor que a la seva 
vegada té accés a un petit lavabo amb inodor i rentamans, un rebost, un traster i 
l’escala que puja a la planta baixa. 
 
HABITATGE 2 – Descripció 
 
S’accedeix a l’habitatge 2 des del hall d’entrada comunitari. El rebedor d’aquest 
habitatge i el hall estan al mateix nivell, per tant no és necessari pujar cap escala. 
 
De la mateixa manera que a l’habitatge 1, des del rebedor és té accés a l’escala que 
puja a la planta sotacoberta i a la que baixa al soterrani. S’han col·locat les escales a 
prop de l’accés a l’habitatge per facilitar la comunicació entre plantes. D’aquesta 
manera quan els habitants entrin a la vivenda poden decidir a quina planta volen anar 
sense passejar-se per cap altre sala. Igualment els habitants que pugin de la planta 
soterrani després d’entrar pel garatge aniran a parar al mateix rebedor d’entrada. 
 
Des del rebedor tenim accés per la banda esquerra al dormitori doble, equipat amb el 
seu propi bany. Per la banda dreta tenim accés a un distribuïdor independitzable que 
comunica el passadís de la resta d’habitacions amb el lavabo que els hi dona servei 
(principal raó d’independitzar aquest distribuïdor), i a un nivell més baix que té accés a 
la cuina i al safareig amb la porta corredissa que comunica amb el menjador i la sala 
d’estar. 
 
El menjador i sala d’estar tenen accés a una terrassa exterior i els dormitpris simples 
tenen accés a la segona terrassa exterior. Aquestes terrasses es comuniquen 
directament mitjançant un camí de pedres situat a l’espai exterior comunitari. 
 
A la planta coberta hi ha una sala polivalent, que pot servir com a estudi, sala de jocs o 
qualsevol ús que els propietaris li vulguin donar. La forma de l’escala divideix aquesta 
sala en dos sub-espais. 
 
La planta soterrani té un accés al garatge, amb capacitat per una plaça des de 
l’exterior mitjançant una rampa (cada habitatge disposa d’una plaça addicional a 
l’espai lliure exterior). Des del garatge s’accedeix a un distribuïdor que a la seva 
vegada té accés a un petit lavabo amb inodor i rentamans, un rebost, i a un altre 
distribuïdor on hi ha l’escala que puja a la planta baixa. Des d’aquest distribuïdor 
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també s’accedeix a una sala d’estudi o sala polivalent que té una terrassa que 
comunica amb l’espai exterior comunitari i enllaça amb l’abans esmentat camí de 
pedres. 
 
Habitatge 3 - Descripció 
 
S’accedeix a l’habitatge 3 des del hall d’entrada comunitari. El rebedor d’aquest 
habitatge i el hall estan al mateix nivell, per tant no és necessari pujar cap escala. 
 
El rebedor és un passadís central que comunica totes les zones de la vivenda. 
 
El primer que s’hi troba és un lavabo a mà esquerre, equipat amb inodor, lavabo i 
dutxa. Aquest lavabo serà el més utilitzat pel dormitori 2, dormitori simple que es situa 
a mà esquerre, ja que la resta d’habitacions disposa de lavabo propi. 
 
Al segon tram de passadís hi tenen accés el dormitori 3 (dormitori simple amb lavabo 
propi equipat amb inodor, lavabo i dutxa), i una escala que condueix en primer nivell al 
dormitori principal (dormitori doble amb vestidor i lavabo propi equipat amb inodor, 
lavabo, bidet i dutxa) i en segon nivell a un recinte que té funció de despatx, ja que per 
criteris d’alçada lliure no compleix els requisits d’habitació. 
 
Des del tercer tram de passadís s’accedeix a la cuina, a la sala d’estar menjador i a 
l’escala de planta soterrani. 
 
La cuina està equipada amb sistema de cocció elèctric, rentavaixelles, aigüera, 
nevera, espai d’emmagatzematge immediat per deixalles i tots els elements necessaris 
per realitzar totes les tasques possibles. La zona de rentat en aquest habitatge també 
es troba a la cuina, equipada amb safareig i rentadora. 
 
La sala d’estar, la cuina, i els dormitoris 1 i 3 tenen accés directe a una terrassa 
exterior, que comunica amb l’espai exterior comunitari. 
 
Des de la sala d’estar s’accedeix a la planta sotacoberta, on hi ha una sala polivalent. 
 
La planta soterrani té un accés al garatge, amb capacitat per una plaça des de 
l’exterior mitjançant una rampa (cada habitatge disposa d’una plaça addicional a 
l’espai lliure exterior). Des del garatge s’accedeix a un distribuïdor que a la seva 
vegada té accés a un petit lavabo amb inodor i rentamans, a un rebost, i a l’escala que 
puja a la planta baixa. 
 
 
1.3.2. NORMATIVA 
 
-Compliment del CTE i altres normatives específiques 
 
Les sol·lucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu que l’edifici disposi de 
les prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la 
Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació. 
 
La justificació del compliment d’aquesta es troba a l’apartat 3 “compliment del CTE” del 
present projecte.  
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-Normes de disciplina urbanística 
 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE MATADEPERA  
Concepte Paràmetres normativa Paràmetres projecte 
Parcel·la mínima 1200 m² 2792,36 m² 
Façana mínima 20 m 42,40 m 
Ocupació màxima 20  % 15,85  % 
Sostre edificable màxim 0,4 m²/m² 0,212 m²/m² 
Separació carrer 10 m 16,10 m 
Separació veïns 4 m 4 m 
Ocupació màxima planta pis 
per planta golfes 

25 % 0 % 

Ocupació màxima edificació 
auxiliar 

3,5% 2,2% 

Alçada màxima 7,50 7,50 
Alçada màxima edificacions 
auxiliars 

3,50 3,50 

 
 
El present projecte compleix tots el paràmetres reguladors de la normativa urbanística. 
S’enten però, que la conversió resultant en tres habitatges no és susceptible de divisió 
horitzontal o vertical de cara a lloguer o venta. Restarà segons la normativa actual com 
a un únic habitatge unifamiliar on cadascun dels membres de la familia viurà en un 
dels tres habitatges que l’integren. 
 
En l’actualitat els paràmetres de la normativa si que permetrien dividir la parcel·la i 
l’habitatge en 2 parts, ja que la superfície i longitud de façana de la parcel·la objecte 
del projecte equivalen a dues parcel·les. La condició per la realització d’aquest dos 
possibles habitatges és que formin una unitat de composició integrada en un sol edifici. 
 
Actualment està en procés d’aprovació una nova normativa urbanística a matadepera. 
En el moment en que els paràmetres referents a superfície de parcel·la i longitud de 
façana es redueixin i donin lloc a tres parcel·les, si que seria possible la divisió 
horitzontal o vertical. 
 
 
1.3.3. GEOMETRIA, SUPERFÍCIES I VOLUM 
 
- Descripció de la geometria de l’edifici 
 
La geometria de l’edifici en planta baixa és irregular, amb angles rectes que formen 
una superfície que va entrant i sortint. En vista de planta coberta però, es podria 
considerar que l’edifici té una forma rectangular de 28x22 m². Les parets de l’edifici 
van entrant i sortint d’aquestes mides per donar lloc a la geometria final, amb una 
superfície total de 442,59 m². 
  
 
- Volum 
 
La coberta s’alça del sotre de planta baixa amb un 30 % de pendent, formant diverses 
aigues i donant lloc a un espai de sotacoberta. El punt més alt es troba al centre de 
l’edifici, amb una alçada màxima de 7,50 m. La coberta té una forma rectangular més 
regular, formant voladius a les zones on les parets de planta baixa reculen. Aquests 
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voladius, la irregularitat de tota l’edificació i les diverses aigues de la coberta, són els 
elements que donen a l’habitatge el caràcter propi i especial que té. 
 
 
- Superfícies utils i superfícies d’il·luminació 
 
HABITATGE 1: 
 
A continuació s’especifiquen les superfícies útils interiors i les superfícies d’il·luminació 
de cada sala de l’habitatge 1: 
 
Planta Baixa 
Sala Superfície útil (m²) Sup. d’iluminació (m²) 
Rebedor 9,15 0,92 
Escala despatx 2,63 -- 
Passadís 9,11 -- 
Armari safareig 1,68 -- 
Dormitori 1 9,54 1,20 
Dormitori 2 6,43 0,90 
Dormitori 3 6,51 2,00 
Bany 3,88 0,85 
Bany D1 2,89 0,65 
Menjador 8,45 1,2 
Cuina 10,24 2,08 
Passadís Sala d’estar 3,58 0,15 
Sala d’estar 18,04 5,43 
Total: 92,13 m² -- 
 
Planta Soterrani 
Sala Superfície útil (m²) Sup. d’iluminació (m²) 
Escala 4,69 -- 
Distribuïdor 5,72 -- 
Rebost 5,45 -- 
WC 3,12 -- 
Traster 7,61 -- 
Garatge 42,09 -- 
Armaris 2,19 -- 
Total: 70,87 m²  
 
Planta Sotacoberta 
Sala Superfície útil (m²) Sup. d’iluminació (m²) 
Escala 2,59 -- 
Sala polivalent 1 21,21 -- 
Sala polivalent 2 28,72 -- 
Total: 52,55 m²  
 
 
A continuació s’especifiquen les superfícies útils de les terrasses d’ús privat de 
l’habitatge 1: 
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Planta Baixa Superfície útil (m²) 
Terrassa 34,57 
Terrassa interior 19,76 
Planta sotacoberta Superfície útil (m²) 
Terrassa 8,93 
Total: 63,26 m² 
 
Per tant la superfície útil interior total de l’habitatge 1 és de 215,55 m², i té una 
superfície útil de terrasses de 63,26 m². El que suma un total de 278,81 m². 
 
 
HABITATGE 2: 
 
A continuació s’especifiquen les superfícies útils interiors i les superfícies d’il·luminació 
de cada sala de l’habitatge 2: 
 
Planta Baixa 
Sala Superfície útil (m²) Sup. d’iluminació (m²) 
Rebedor 7,22 -- 
Distribuïdor 7,32 -- 
Escala cuina 1,60 -- 
Cuina 9,57 1,15 
Safareig 2,34 -- 
Sala d’estar - Menjador 30,02 18,55 
Bany 3,95 -- 
Bany D1 5,26 0,45 
Dormitori 1 13,25 1,35 
Dormitori 2 6,92 3,35 
Dormitori 3 6,49 3,94 
Dormitori 4 9,44 2,05 
Passadís 7,07 -- 
Total: 110,45 m²  
 
 
Planta Soterrani 
Sala Superfície útil (m²) Sup. d’iluminació (m²) 
Escala 3,94 -- 
Distribuïdor 11,74 -- 
Passadís 4,18 -- 
Estudi 34,36 -- 
Armaris 5,18 -- 
Garatge 31,39 -- 
Armaris 2,11 -- 
WC 2,50 -- 
Rebost 7,41 -- 
Total: 102,66 m²  
 
Planta Sotacoberta 
Sala Superfície útil (m²) Sup. d’iluminació (m²) 
Escala 4,05 -- 
Sala polivalent 1 12,48 1,50 
Total: 16,53 m²  
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A continuació s’especifiquen les superfícies útils de les terrasses d’ús privat de 
l’habitatge 2: 
 
Planta Baixa Superfície útil (m²) 
Terrassa 1 45,93 
Terrassa 2 40,17 
Planta soterrani Superfície útil (m²) 
Terrassa 9,40 
Total: 95,50 m² 
 
Per tant la superfície útil interior total de l’habitatge 2 és de 229,64 m², i té una 
superfície útil de terrasses de 95,50 m². El que suma un total de 325,14 m². 
 
HABITATGE 3: 
 
A continuació s’especifiquen les superfícies útils interiors i les superfícies d’il·luminació 
de cada sala de l’habitatge 3: 
 
Planta Baixa 
Sala Superfície útil (m²) Sup. d’iluminació (m²) 
Rebedor-passadís 14,05 -- 
Bany 3,09 1,38 
Dormitori 2 6,68 1,00 
Sala d’estar-Menjador 28,28 6,10 
Cuina 9,66 2,65 
Dormitori 3 9,49 2,65 
Bany D3 2,61 0,40 
Bany D1 3,66 -- 
Dormitori 1 19,22 2,50 
Escala Despatx 6,25 -- 
Despatx 6,45 0,50 
Total: 109,44 m²  
 
 
Planta Soterrani 
Sala Superfície útil (m²) Sup. d’iluminació (m²) 
Escala 5,61 -- 
Distribuïdor 1,80 -- 
Rebost 7,00 -- 
WC 2,50 -- 
Armaris 3,01 -- 
Garatge 32,96 -- 
Total: 52, 88 m²  
 
Planta Sotacoberta 
Sala Superfície útil (m²) Sup. d’iluminació (m²) 
Escala 3,78 -- 
Sala polivalent 1 40,99 2,40 
Total: 44,78 m²  
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A continuació s’especifiquen les superfícies útils de les terrasses d’ús privat de 
l’habitatge 3: 
 
Planta Baixa Superfície útil (m²) 
Terrassa  60,03 
Total: 60,03 m² 
 
Per tant la superfície útil interior total de l’habitatge 3 és de 207,10 m², i té una 
superfície útil de terrasses de 60,03 m². El que suma un total de 267,13 m². 
 
Les superfícies útils totals en m² de cada habitatge són les següents: 
 
 Sup. útil interior Sup. terrasses Sup.útil total 
Habitatge 1 215,55 63,26 278,81 
Habitatge 2 229,64 95,50 325,14 
Habitatge 3 207,10 60,03 267,13 
 
 
- Superfícies construïdes 
 
Les superfíciers construïdes per cada planta, de cada habitatge són les següents (No 
s’ha comptat l’espai de sotacoberta no utilitzable degut a que aquest es considera dins 
de la coberta): 
 
 

HABITATGE 1 
Planta Superfície construïda 
Planta Baixa 138,47 
Planta Soterrani 88,30 
Planta sotacoberta 66,07 
Total 292,84 
 

HABITATGE 2 
Planta Superfície construïda 
Planta Baixa 137,84 
Planta Soterrani 154,28 
Planta sotacoberta 32,56 
Total 324,68 
 

HABITATGE 3 
Planta Superfície construïda 
Planta Baixa 133,06 
Planta Soterrani 66,66 
Planta sotacoberta 48,65 
Total 248,37 
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2.1.Sustentació de l’edifici 
 
Característiques del sòl 
 
Les característiques del sòl vindran determinades per l’estudi geotècnic realitzat abans 
de l’inici de la construcció. 
 
Per a la definició del projecte s’ha considerat que el terreny esta format per sorra fina i 
barreges de sorres, llims i argiles, segons l’informació relativa als voltants de la zona 
de l’emplaçament. Aquests tipus de terreny té un coeficient de permeabilitat comprès 
entre 10-3 i 10-7.  
 
Es considera que la presència del nivell freàtic es troba per sota dels nivells de 
fonamentació, tenint en compte que a la part de soterrani ja executada no hi ha 
presència d’aigua. 
 
Bases de càlcul dels fonaments  
 
La fonamentació de l’edifici en l’actualitat esta formada per dues tipologies: 
 
A nivell de planta soterrani s’hi troben murs de contenció de formigó armat, i a nivell de 
planta baixa sabates corregudes de formigó armat que suporten parets de càrrega de 
fàbrica de ceràmica. 
 
En el present projecte es du a terme la construcció d’una ampliació de la planta 
soterrani sota el forjat sanitari existent.  
 
Aquesta ampliació es farà mitjançant la construcció d’uns nous murs de càrrega i unes 
noves sabates a sota de les existents però a més profunditat. 
 
El pes de les actuals sabates corregudes descansarà sobre els murs de soterrani a 
construir.  
 
L’execució dels esmentats murs de soterrani es realitzarà d’una manera molt acurada 
conjuntament amb el moviment de terres. 
 
Es realitzaran per batatges d’1,50m d’amplada alternats i apuntalant en tot moment 
l’estructura actual a mida que avança l’excavació.  
 
S’ha considerat que les accions suportades per cada element estructural seran iguals 
a les actuals en tot moment del seu procés constructiu. Per tant les sol·licitacions dels 
murs de contenció de formigó armat seran, a la cara superior del mur les mateixes que 
arriben actualment als fonaments existents, afegint-hi el pes d’aquests. S’ha de 
considerar també l’acció de les terres que actua  sobre el mur. 
 
S’ha realitzat un descens de càrregues de l’estructura actual per aconseguir el valor de 
les accions que actuen sobre els fonaments de la zona a ampliar. 
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2.2.Sistema estructural  
 
Fonamentació 
 
La fonamentació esta formada per murs de soterrani de formigó armat per a les zones 
on hi ha soterranis. Els soterranis dels habitatges 2 i 3 són de nova construcció i el 
soterrani de l’habitatge 1 és ja existent. 
 
Els murs de soterrani de nova construcció es realitzaran per batatges, el primer pas 
serà apuntalar la façana deixant espai suficient per a una maquina excavadora petita.  
 
S’excavarà una part per construir els primers batatges dels murs de soterrani de cada 
extrem. Primer es realitzarà el fonament deixant les esperes pel mur.  
 
A l’hora de formigonar la part del mur s’encofrarà el lateral del mur deixant una boca 
equipada amb un llistó inclinat d’encofrat per formigonar a la part superior d’aquest, 
sota la sabata correguda del mur ja existent. El cantell d’aquesta sabata es tallarà amb 
disc per garantir la verticalitat del formigonat i l’arribada del formigó fins a l’extrem 
superior. La sabata ja existent s’unirà amb el mur mitjançant ancoratges de barra 
roscada amb resines d’epoxi. D’aquesta manera es garanteix la unió del mur de nova 
construcció amb la sabata ja existent i a més, aquesta actua com a biga de lligat de 
tots els batatges. Un cop desencofrat el mur es tallarà l’excés de formigó format a la 
boca de formigonat inclinada per aconseguir un acabat vertical. A mida que es vagi 
avançant en l’excavació s’apuntalaran els fonaments sota els quals no esta previst la 
construcció d’un mur de soterrani per criteris de disseny de l’espai interior. El pes que 
sostenen aquests fonaments quedarà recollit per les bigues de reforç del forjat sanitari 
previstes. A més els batatges s’encofraran lateralment amb una boca de llop que 
reforçarà l’unió entre ells. 
 
La col·locació de dites bigues s’efectuarà després de realitzar els batatges de mur on 
es recolzen. El primer pas serà fer un tall a la part superior del mur del fonament ja 
existent, just sota el forjat sanitari. Cal tenir en compte que les sabates s’hauran 
apuntalat anteriorment. Un cop realitzat el forat es passarà la biga de reforç per 
l’interior d’aquest. Si cal col·locar la biga en varis trams, les unions soldades es faran a 
1/3 de la llum. Els extrems de la biga s’embeuran dins dels murs de soterrani dels 
extrems amb un dau de formigó. Un cop realitzat tot el procés es pot procedir a 
l’enderroc del mur i la seva sabata. 
 
Aquests reforços es troben als primers metres del punt d’origen d’excavació, per tant 
es realitzaran en primer lloc, sempre mantenint l’ordre d’execució dels batatges 
alternats. Un cop realitzats tots els reforços es podrà continuar amb l’excavació de 
terres del soterrani i la construcció de la resta de mur per batatges. 
 
La fonamentació de la resta de zones de l’edifici és ja existent i no s’hi realitzarà cap 
actuació. Aquesta esta formada per sabates corregudes de formigó armat, que 
suporten mur de ceràmica de càrrega del forjat sanitari de planta baixa. 
 
 
Estructura portant 
 
L’estructura portant de tot l’edifici és ja existent, només es realitzaran petites 
actuacions en parts on per criteris de disseny és necessari fer alguna obertura en 
elles, que es resoldrà col·locant un biga de suport de la fàbrica a la part superior de 
l’obertura. 
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Aquesta està formada bàsicament per parets de càrrega de 15cm de gruix de fàbrica 
de ceràmica i pilars metàl·lics en algun punt. Cal dir que l’estructura de l’edifici és molt 
elaborada per pertànyer a una vivenda unifamiliar aïllada i consta de nombrosos i 
extensos voladius. Aquests voladius estan resolts amb jàsseres de perfils d’acer 
laminat. 
 
En la documentació gràfica de l’estat actual està detallada l’estructura de l’edifici. 
 
 
Estructura horitzontal 
 
L’estructura horitzontal de l’edifici és ja existent, les úniques actuacions a realitzar són 
els forats per les escales de nova construcció. ES construirà una paret de càrrega de 
15cm a les vores del forats on hagin de carregar bigues a les zones on sigui possible. 
A les altres zones l’actuació es resoldrà amb un petit estintolament format per una biga 
de recolzament suportada per pilars metàl·lics. 
 
L’estructura horitzontal està formada per forjats unidireccionals de 20+5 cm de gruix 
amb biguetes de formigó i revoltons ceràmics, i a sobre una capa de compressió amb 
malla electrosoldada i formigó.  
 
Cal dir que els forjats unidireccionals de l’edifici estan repartits en varis nivells degut a 
la complexitat de l’edifici. 
 
En la documentació gràfica de l’estat actual està detallada l’estructura de l’edifici. 
 
  
2.3. Sistema envolvent 
 
Tancaments de façanes 
 
Totes les façanes de l’edifici són ja existents i no es no es construirà cap façana nova. 
Aquestes estan formades per una paret de 15 cm de gruix de ceràmica. Una cambra 
d’aire de 10 cm i un envà de ceràmica de 5 cm de gruix.  
 
No disposen d’aïllament. En aquest tipus de façana l’aïllament normalment es situa a 
la cambra d’aire, però en aquest cas, la cambra d’aire serveix per amagar les grans 
balconeres corredisses que es situen al llarg de la façana. 
 
A la zona nord-est hi trobem una doble paret de 15 cm de gruix, per criteris de disseny. 
La separació entre ambdues parets de 15 de ceràmica és variable segons si ens 
trobem a una façana o a l’altre. Aquesta esta compresa entre 0,50 i 1 m. 
 
El pes propi de les façanes és suportat pels forjats, que són suportats alhora per la 
fulla de 15 cm de la façana, que actua com a paret de càrrega. 
 
L’unica actuació que es realitzarà sobre la façana serà la col·locació d’un aïllament. Es 
col·locarà un trasdossat de guix laminat amb aïllament de llana de roca per l’interior de 
les façanes. 
 
Ha de complir un grau de impermeabilitat 3 segons el CTE, en la justificació d’aquest 
apartat del CTE s’explica que realitzant un aïllament amb un trasdossat per l’interior ja 
compleix amb aquest grau d’aïllament. 
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Aquest tipus d’aïllament és la millor sol·lució ja que es pot fer durant la reforma interior, 
aprofitant que els envans de la nova distribució són també de guix laminat. 
 
L’aïllament per l’exterior no seria una sol·lució, ja que caldria recobrir tota la casa i 
tornar arrebossar i pintar l’exterior, que es conserva en perfecte estat. 
 
Col·locar l’aïllament a la cambra d’aire tampoc seria una sol·lució, ja que s’inutilitzarien 
les balconeres corredisses. 
 
En els punts on no disposem d’espai per realitzar un trasdossat, que coincideixen en 
els punts on no hi ha balconeres. Es procedirà a reomplir l’espai ocupat per la cambra 
d’aire amb l’aïllament, en forma d’espuma de poliuretà. Es faran uns forats a la part 
superior de l’envà interior i uns forats a la part inferior, per forats inferior s’observarà 
que no hi hagi brutícia o restes de materials, que en aquest cas es netejaran. Pels 
forats superiors s’anirà omplint de material aïllant la cambra d’aire. 
 
 
Cobertes 
 
Tota la coberta de l’edifici és ja existent i no es preveu la realització de cap tipus 
d’actuació. 
 
Es tracta d’una coberta inclinada de teula àrab amb una pendent del 30%. Les 
pendents venen donades per les parets de càrrega sobre les quals carreguen bigues 
de formigó armat. Les cobertes estan aïllades i impermeabilitzades correctament. 
 
 
Tancaments secundaris exteriors 
 
La majoria de tancaments exteriors són ja existents. Podrem trobar varies tipologies: 
 
-Balconeres corredisses amb marc de fusta que s’amaguen dins la cambra d’aire de la 
façana. Aquestes disposen a més d’un porticó corredís exterior opac, de fusta. 
 
-Finestres practicables amb marc de fusta. 
 
Les finestres i balconeres de nova construcció seran de fusta per tenir una 
concordança entre les zones noves i velles. 
 
 
2.4.Sistema de compartimentació 
 
Tancaments interiors 
 
En els casos on no es conservin les particions existents, la distribució interior dels 
habitatges es realitzarà amb envans de plaques de guix laminat i perfilaria metàl·lica 
amb un gruix de 76 mm (15+46+15). 
 
En zones humides, tals com banys, cuines i safarejos, el gruix serà de 102mm 
(15+72+15), amb placa de guix laminat hidròfuga. 
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Les divisions entre habitatges es realitzaran amb paret de 14cm de maó calat (gero) 
trasdossat a dues cares amb plaques de guix laminat de 15mm i perfileria metàl·lica de 
46mm. 
 
Portes interiors 
 
Totes les portes interiors de nova col·locació seran de fusta de cirerer per envernissar, 
o de qualsevol altre tipus de fusta a concretar pel propietari, de 70cm de pas lliure. 
 
Les portes corredisses seran de fusta de cirerer per envernissar, o de qualsevol altre 
tipus de fusta a concretar pel propietari, de les mides establertes en plànols, amb guia 
enrasada al fals sostre i tapada per un frontal de la mateixa fusta. 
 
Les portes d’entrada a cada habitatge seran de seguretat, de fusta de cirerer per 
envernissar, o de qualsevol altre tipus de fusta a concretar pel propietari, i de 80 cm de 
pas lliure. 
 
 
2.5.Sistema d’acabats 
 
Falsos sostres 
 
Tots els falsos sostres necessaris es realitzaran amb plaques de guix laminat de 
13mm amb entramat ocult i acabat pintat al plàstic llis. Es col·locarà aïllament interior a 
base de llana de roca o bé fibra de vidre a tots els falsos sostres. 
 
 
Envidrament 
 
Els vidres exteriors de tot l’edifici són de doble lluna incolora de 6+8+4 mm de gruix 
amb cambra d’aire de 8 mm, col·locat i segellat sobre fusteria. 
 
Tots els miralls de cambres higièniques aniran penjats amb fixacions mecàniques, o bé 
encastats a l’enrajolat a base de silicona adhesiva especial per a aquest ús. 
 
 
Taulells de cuines i banys 
 
Tots els taulells de treball de cuines i banys seran de pedra calcària o de pedra 
artificial tipus “silestone”, en la varietat a escollir per la propietat 
. 
Les aigüeres de cuines aniran encastades per sota del marbre amb ganxos d’acer 
inoxidable específics per a aquest ús, i assegurats amb pasta de marbrista, per evitar 
que s’afluixin. Es tindrà especial cura de rejuntar adequadament la junta vista entre 
l’aigüera i el marbre. 
 
 
Enguixats 
 
Enguixat mestrejat i blanquinat acabat amb guix YF amb reforços de PVC a totes les 
arestes, en totes les parets d’obra (escales i parets existents afectades). 
 
 
Enrajolats 
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Tots els enrajolats aniran col·locats amb pasta adhesiva especial per a plaques de 
cartró-guix o bé sobre arrebossat en parets ja existents de ceràmica. 
 
Aniran enrajolades una part de les parets de les cuines amb gres extruït esmaltat color 
a escollir per la propietat, de mides 30x30 cm. La zona entre mobles alts i baixos 
també anirà enrajolada. 
 
Els banys s’enrajolaran amb gres extruït esmaltat color a escollir per la propietat, de 
mides 30x30 cm en la seva totalitat. 
 
Els safarejos s’enrajolaran amb gres extruït esmaltat color a escollir per la propietat, de 
mides 30x30 cm color blanc. 
 
 
Pintura 
 
Les parets interiors aniran pintades amb dues capes de plàstic llis sobre una capa de 
preparació i segellat de color blanc, o bé de color a escollir per la propietat en cada 
cas. 
 
Tota la fusta interior anirà envernissada amb acabat mat i de color natural o bé pintada 
amb dues capes d’esmalt setinat. 
 
Tots els elements metàl·lics es pintaran amb una capa d’imprimació antioxidant, i dues 
d’acabat amb esmalt sintètic a escollir. 
 
 
Paviments 
 
Es col·locarà paviment de parquet flotant de fusta de faig a les habitacions, sales 
d’estar, menjador i passadissos.  
 
El sòcol d’aquestes sales serà del mateix tipus que el parquet amb una alçada de 10 
cm. 
 
Es col·locarà paviment de gres de gres porcel·lànic rectificat color a escollir per la 
propietat de mides 40x60cm a les cuines, de mides 40x40 als banys i rebosts, i de 
mides 30x30 als safarejos. 
 
A les parets de les cuines que no disposin d’enrajolat es col·locarà un sòcol de fusta 
DM per pintar d’alçada de 10 cm. 
 
A les terrasses exteriors i zones comuns el paviment és ja existent de pedra de sant 
vicenç acabat abuixardat de mides 80x40cm. En els punts on s’hagin de reposar 
algunes peces se’n col·locaran unes d’iguals. 
 
El paviment de l’aparcament serà un acabat lliscat i remolinat afegint 4 Kg de pols de 
quars del formigó de la solera. 
 
A les escales on no s’hagi d’aixecar el paviment pel pas del terra radiant es deixarà el 
paviment existent de rajola de gres color fosc de 14x28. Aquest tipus de paviment 
també es troba en algunes terrasses exteriors ja existents. 
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2.6.Sistemes d’acondicionament i instal·lacions 
 
2.6.1. Instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions 
 
Electricitat 
 
El tipus d’instal·lació serà el següent:  
 
Des de les línies propietat de la Companyia, ja està feta una derivació fins a la caixa 
general de protecció,situada al garatge existent. 
 Els conductors estan instal·lats en el fons de rases que circulen per sota del carrer 
asfaltat de pas de vehicles, recobertes de sorra o terra cribada a una profunditat 
mínima de 60 cms. 
  
Es traslladarà el quadre general elèctric situat actualment al sota escala del garatge 
existent a l’armari realitzat sota el pas d’accés al hall dels habitatges. Els comptadors 
estaran situats en un armari tancat annex a la caixa general de protecció, en caixes de 
doble aïllament de metacrilat transparent.  
 
Des del conjunt de comptadors es muntarà una línia amb cable de coure 0,6/1 Kv sota 
tub rígid de PVC fins el quadre general elèctric situat darrera o a prop de la porta 
d’entrada a cada habitatge, tal i com s’indica a la documentació gràfica. En tota la seva 
longitud s’utilitzaran tubs de PVC semirrígid encastat , caixes de registres amb tapes 
fixades en cargols i canals de PVC amb tapa registable.  
 
En el quadre general es muntaran els interruptors generals de protecció de la 
instal·lació . Partiran les línies a subquadres i tots els circuits  i tindrà porta i pany 
normalitzat i tots els elements de protecció i maniobra dels circuits  
 
Tota la distribució interior de les línies s’efectuarà amb barres de coure i conductors 
1kV, multiclips de connexió, sota canalots registables, disposant-se de forma ampla.  
Les connexions a interruptors i elements del quadre, es faran mitjançant terminals a 
pressió. Tots els elements disposaran a la tapa d’un rètol gravat que permeti la seva 
ràpida identificació i localització.  
Les característiques dels subquadres seran similars a les del quadre general. 
 
Les instal·lacions elèctriques es disposaran lluny d’altres canalitzacions (aigua, 
calefacció, gas, etc.) En els casos d’encreuament o proximitats, es deixaran 5 cms. de 
separació com a mínim.  
 
Les canalitzacions es disposaran de forma que en qualsevol moment es pugui 
controlar el seu aïllament, localitzar i separar les parts avariades i reemplaçar els 
conductors deteriorats.  
 
El nombre i la distribució dels receptors d’enllumenat s’especifiquen als plànols de les 
instal·lacions elèctriques.  
 
Telecomunicacions 
 
Es preveu la instal·lació d’un sistema de videoporter que connecta l’entrada de 
l’habitatge des del carrer, tant peatonal com per a vehicles, amb l’interior de 
l’habitatge. 
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Aquesta instal·lació és ja existent, però modificar la instal·lació perquè serveixi a tres 
habitatges. Es col·locarà un timbre a la porta d’entrada des del carrer amb una 
botonera de tres unitats i un intèrfon videoporter al rebedor de cada habitatge tal com 
s’indica a la documentació gràfica 
 
L’instal·lació de telèfon i televisió existent s’ampliarà per donar servei a més línies. 
S’han de contractar dues línies més de telèfon. 
 
 
2.6.2. Instal·lació de protecció contra incendis 
 
La instal·lació de protecció contra incendis s’ha fet seguint les instruccions del CTE 
DB–SI seguretat en cas d’incendi. 
 
Les seves característiques estan descrites per tant a l’apartat 3 del present projecte 
“compliment del CTE”. 
 
Caldrà col·locar un extintor de pols seca al garatge de cada habitatge i un altre al hall 
d’accés als habitatges. 
 
L’espai lliure exterior segur es situa al carrer interior asfaltat de pas de vehicles. 
 
 
2.6.3. Instal·lació de fontaneria i solar 
 
Descripció general 
 
Aigua freda 
 
L’escomesa des de la línia de la companyia i l’armari amb el comptador ja esta 
realitzat. Des d’aquest punt la línia arriba al garatge ja existent. Aquesta derivació es 
traslladarà a l’armari que es situarà a sota del pas per accedir al hall d’accés als 
habitatges. En aquest punt es col·locarà la bateria de comptadors individuals amb un 
total de quatre per donar servei als tres habitatges i a les zones comuns. 
 
Des de cada comptador es passaran les canonades i muntants que facin arribar l’aigua 
fins a la clau de pas general de l’habitatge, tal i com s’indica a la documentació gràfica. 
Des d’aquest punt partiran les derivacions a cada cambra humida, col·locant una clau 
de pas a l’entrada de cadascuna, i una derivació que arribi fins a la planta sotacoberta 
de cada habitatge i que alimenti l’acumulador solar d’ACS, situat en un armari en 
aquesta planta. 
 
Tota la instal·lació interior s’efectuarà amb tub de coure rígid. Els tubs de la xarxa de 
distribució general s’aïllaran amb “Armaflex” per evitar possibles condensacions. A 
cadascun dels aparells sanitaris, es col·locaran les corresponents claus de pas.  
 
Els desguassos es faran amb tubs de PVC rígid amb el corresponent sifó de desguàs.  
 
 
Energia solar per producció d’aigua calenta sanitària 
 
Es preveu una instal·lació de captació i utilització d’energia solar, com a mesura 
d’estalvi energètic, pels consums previsibles a l’edifici.  
Els captadors solars se situaran a la coberta orientats a la façana Sud, 
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La instal·lació d’energia solar s’ha fet de manera independent per cada habitatge. S’ha 
escollit aquesta opció per la dificultat de trobar un espai comú per col·locar els aparells 
i per la dificultat posterior de distribució . A la coberta de cada habitatge s’han disposat 
dos captadors solars. El circuit primari de la instal·lació connecta amb l’acumulador 
situat a l’armari de la planta inferior, a poc recorregut. Com la instal·lació és 
independent no és necessària la col·locació de comptadors d’aigua calenta.  
 
El circuit primari està constituït principalment pels captadors, les canonades i el líquid 
que hi circula, el qual recull l’energia des dels captadors fins que es fa servir, a 
l’acumulador. L’acumulador és necessari per recollir la calor solar excedent, limitar la 
temperatura de funcionament mantenint el rendiment del captador a un nivell 
acceptable, disposar d’una energia acumulada per quan sigui necessària, permetre 
que el sistema pugui treballar saturat, durant les temporades amb excedent d’energia, 
sense causar problemes a la instal·lació i acumular durant alguns dies per raons de 
concentració del consum.  
 
Des d’aquest punt parteix la canalització interior d’ACS de cada habitatge. La derivació 
baixa a la planta inferior i es distribueix pel fals sostre d’aquesta fins a arribarà a cada 
cambra humida, col·locant una clau de pas a l’entrada de cadascuna. 
 
Un circuit de recirculació amb bomba i termòstat mantindrà la temperatura desitjada a 
tota els punts de consum. El sistema de retorn es col·loca paral·lel a tota la xarxa, per 
aconseguir un nivell de confort elevat. 
 
Un acoblament correcte de la producció energètica convencional amb l’energia solar 
serà clau per aconseguir uns bons rendiments de totes les instal·lacions. Per fer 
aquest acoblament es compliran unes regles bàsiques s’ha de complir que el sistema 
d’energia convencional sigui el sistema o l’energia de suport. Per a la producció 
d'ACS, l’energia solar serà la primera etapa d’escalfament, sempre en sèrie amb la 
convencional. L’energia de suport escollida és el gas natural.   
 
La distribució d’aigua calenta sanitària es farà amb els mateixos criteris que la freda.  
 
Els equips i les instal·lacions d’energia solar tenen unes prestacions variables en 
funció de l’assolellada, les condicions climàtiques, l’ús al qual van destinats, la variació 
de la demanda, etc.que pot tenir variacions respecte del resultat final.  
S’estableix un sistema de comptador de calories i cabal que permetrà un seguiment 
dels resultats de la captació solar.  
El sistema de seguiment ha d’anar acompanyat d’un programa de manteniment de la 
instal·lació solar, en el qual es procuri el manteniment dels paràmetres inicials de la 
instal·lació per un període mínim de tres anys.  
 
Les instal·lacions d’energia solar tindran un període mínim de garantia de tres anys.  
I es demanarà el certificat de qualitat facilitat per l'instal·lador i el tècnic responsable de 
la instal·lació.  
 
Per tal d’evitar les pèrdues d’energia en el sistema de captació solar es col·locaran 
aïllaments tèrmics a tots els components del sistema.  
 
Zones comuns 
 
Des del comptador d’aigua de les zones comuns es conduirà l’aigua mitjançant 
canalització soterrada a l’edificació auxiliar. Dins del recinte de maquinària de la 
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piscina es col·locarà una clau de pas general. Des d’aquí partiran dues derivacions, 
una per a la piscina i una altre que donarà servei als vestuaris i la zona de barbacoa, 
alimentant també l’acumulador solar d’aquesta zona, que segueix el mateix esquema 
que els dels habitatges. 
 
 
2.6.4. Instal·lació de gas 
 
Per l’escomesa i comptador general de gas natural s’aprofitarà la ja existent. Des del 
comptador la línia connecta amb el garatge de l’edifici actual. Des d’aquest punt, es 
traslladarà la línia a l’armari de nova construcció situat al pas que condueix al hall 
d’accés als habitatges, costat de la resta de comptadors de les altres instal·lacions. En 
aquest armari es col·locaran els comptadors individuals per a cada habitatge. 
 
La instal·lació de gas servirà únicament com a energia de suport per la instal·lació 
d’energia solar, tant per la producció d’ACS sanitària, com per el sistema de terra 
radiant i terra fred. 
 
Des de cada comptador es derivarà la instal·lació fins a la planta sotacoberta de cada 
habitatge, pujant els tubs per la façana del hall d’accés. 
 
A la planta coberta donarà servei a una caldera estanca connectada en sèrie amb 
l’acumulador. Aquesta s’activarà quan sigui necessària la seva utilització. 
 
 
2.6.5. evacuació de residus líquids i sòlids 
 
Xarxa existent 
 
La xarxa d’evacuació de residus existent canalitza totes les evacuacions fins a un pou 
registrable situat al garatge actual. La xarxa d’evacuació de l’habitatge 1 es deixarà 
intacte. S’ha procurat dissenyar la distribució de manera que els aparells sanitaris es 
situïn en els mateixos llocs que els actuals. Aquests es connectaran al desguassos 
existents. El pou existent connecta directament amb la xarxa de clavegueram. 
 
Xarxa de nova construcció 
 
La xarxa de nova construcció servirà als habitatges 2 i 3. Aquesta connectarà totes les 
evacuacions de planta baixa i es distribuirà pel fals sostre del soterrani, on per mitjà 
d’un baixant s’anirà a buscar la nova claveguera que es construirà aprofitant 
l’excavació de la nova planta soterrani. No es preveuen interferències entre la 
construcció del nou soterrani no interfereix amb la claveguera ja existent. 
 
La nova xarxa de desguàs connectarà directament amb la xarxa de clavegueram o bé 
amb la línia existent. 
 
Aigües pluvials 
 
Les aigües pluvials són recollides mitjançant uns canalons a l’extrem de les aigües de 
les diferents vessants de la coberta, que les canalitza fins a un recinte auxiliar on hi ha 
un aljibe soterrat. Aquesta aigua és aprofitada per la reg de la parcel·la. 
 
Questa instal·lació és ja existent i no es modificarà. 
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2.6.6. Instal·lació de terra radiant i terra fred 
 
Terra radiant 
 
S’ha projectat una instal·lació de calefacció per terra radiant amb aigua calenta, ja si es 
vol aprofitar l’energia solar per obtenir calefacció, el terra radiant és la millor opció. 
 
També s’ha considerat interessat el fet que no hi hagin radiadors superficials, evitant 
així possibles accidents als usuaris, a part dels avantatges de cara a la instal·lació. 
 
En l’estat actual l’edifici en qüestió ja consta d’un sistema de terra radiant a la major 
part de la seva superfície. La resta de la instal·lació actual esta realitzada amb un 
sistema de radiadors. 
 
La instal·lació del terra radiant es realitzarà de nou, aixecant les instal·lacions actuals 
per guanyar en alçada. 
 
En el sistema de terra radiant la distribució de temperatures que s’aconsegueix a la 
sala, mantenint una major temperatura a nivell del terra i decreixent amb l’altura. 
D’aquesta manera no es desaprofita energia escalfant innecessàriament la part alta de 
l’estància. A més brinda confort a baixa velocitat de l’aire (1,5 m/s) perquè calefacciona 
per radiació sense aixecar pols ni microorganismes. No asseca l’aire ni les mucoses 
nassals, i manté els peus calents mentres es respira aire fresc. 
 
A partir dels circuladors d’aigua es muntarà una xarxa de canonades de polietilè 
reticulat aïllat amb d’escuma electromèrica que recorreran tot l’edifici Aquests tubs 
d’alimentació conduiran l’aigua escalfada fins a connectar-la amb els col·lectors de 
distribució , repartits per les dependències, instal·lats en armaris encastats especials 
per aquesta funció. Aquests col·lectors disposaran de detentors, vàlvules 
termostatitzables, vàlvules de pas i racors, fixacions, etc.  
 
El disseny dels diferents circuits i col·lectors de terra radiant es troba a la 
documentació gràfica. Per al serpentí de distribució s’ha escollit la forma de “greca 
simple” degut a que és la millor opció per a una vivenda. Les opcions en anell són més 
adients per a estances de grans dimensions. 
 
Es col·locarà sobre el forjat una capa d’aïllament de poliestirè expandit densitat 20 
kgs./m i 20 mm. gruix, amb revestiment de paper kraft, pel·lícula d’alumini i de 
polietilè,amb banda perimetral i accessoris per les juntes de dilatació, situades cada 40 
m2. i a les portes d’accés a les dependències. Damunt l’aïllament, es muntaran els 
circuits de canonades de polietilè reticulat, fixats amb grapes cada mig metre. El 
morter de suport del sistema s’aplicarà amb un additiu fluïdificant . Al circuit d’aigua 
s’afegirà un líquid inhibidor de corrosió . El gruix total de la instal·lació serà de 9 cm. 
Cada dependència disposarà de termòstat d’ambient per control individual de la 
temperatura, que actuarà els capçals electrotèrmics corresponents als circuits de la 
pròpia dependència, adaptats a les vàlvules dels col·lectors.  
 
Terra fred 
 
La mateixa instal·lació de terra radiant s’utilitzarà per a refrigerar a l’estiu mitjançant un 
sistema de terra fred. Per a això és necessari que el grup calefactor sigui una bomba 
de calor, ja que aquestes poden general calor a l’hivern i fred a l’estiu. 
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L’acció de refrigerar consisteix a fer circular aigua freda pel mateix circuit enterrat. 
 
Generar calor amb una bomba de calor és la forma d’aconseguir-ho que menys 
consumeix ja que extreu energia de l’entorn, normalment de l’aire. 
 
El principi de funcionament de la bomba de calor és semblant al d’un refrigerador, és 
per això que aquestes poden funcionar de manera reversible. La bomba de calor aire-
aigua extreu la calor de l’aire exterior i la cedeix a l’aigua que circula pel sistema de 
calefacció. 
 
L’energia que consumeix la bomba de calor és elèctrica. 
 
L’aigua calenta que genera pot calefactar un habitatge, tant si té instal·lat radiadors o 
terra radiant. El terra radiant però, és l’únic que permet poder refrigerar. 
 
A l’estiu però, hi ha molta humitat a l’ambient i per poder refrigerar-lo s’ha de 
deshumidificar. Per poder calefactar i refrigerar és necessari la instal·lació d’un sistema 
de deshumidificació de l’aire. 
 
 
2.6.7. Instal·lació de ventilació 
 
La instal·lació de ventilació s’ha fet seguint les instruccions del CTE DB– HS3-qualitat 
de l’aire interior 
 
Les seves característiques estan descrites per tant a l’apartat 3 del present projecte 
“compliment del CTE” i en la documentació gràfica. 
 
Segons la secció corresponent a cada obertura de pas o d’admissió i depenent de les 
característiques de les fusteries interiors i exteriors escollides, s’utilitzarà com a 
obertura la secció restant entre dita fusteria i el paviment o parets o bé reixetes de 
ventilació amb la secció corresponent. 
 
Per a les obertures d’extracció, totes estaran connectades a un tub d’extractor amb 
sortida a una xemeneia en coberta, que incorporarà un aspirador mecànic. 
 
L’extracció dels gasos de cocció de la cuina també s’efectuarà mitjançant un ventilador 
col·locat a la xemeneia en coberta. La situació de dites xemeneies està grafiada a la 
documentació gràfica. 
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4.COMPLIMENT DEL CTE 
 
4.1.Seguretat estructural 
 
El present projecte compleix el requisit bàsic de Seguretat estructural segons el CTE 
DB-SE, en el que s’estableixen dues exigències bàsiques: SE1 Resistència i 
estabilitat, i SE2 Aptitud al servei. 
 
Per satisfer ambdues exigències bàsiques s’han de complir conjuntament amb el ja 
anomenat CTE DB-SE, les següents normatives i documents bàsics: 
 
-CTE DB-SE-AE: Accions a l’edificació 
-CTE DB-SE-C: Fonaments 
-CTE DB-SE-A: Acer 
-CTE DB-SE-F: Fàbrica 
-CTE DB-SE-M: Fusta 
-NCSE: Norma de construcció sismoresistent 
-EHE: Instrucció de formigó estructural 
-EFHE: Instrucció pel projecte i execució de forjats unidireccionals de formigó 
estructural realitzats amb elements prefabricats. 
 
4.1.1. SE 1 Resistència i estabilitat 
 
Estabilitat 
Hi ha suficient estabilitat si es compleix per a totes les situacions de dimensionat: 

Ed,dst ≤ Ed,stb 
Ed,dst = valor de càlcul d’efecte de les accions desestabilitzadores  
Ed,stb = valor de càlcul d’efecte de les accions estabilitzadores  
 
Resistència 
Hi ha suficient resistència si es compleix per a totes les situacions de dimensionat: 

Ed ≤ Rd 
Ed = valor de càlcul d’efecte de les accions   
Ed,stb = valor de càlcul de la resistència  
 
4.1.2. SE 2 Aptitut al servei 
 
Té un comportament adequat si l’efecte de les accions no arriba als valors límit 
admissibles. 
 
El càlcul de les actuacions estructurals objecte d’aquest projecte, s’han realitzat 
seguint les especificacions del DB-SE. 
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4.2.Seguretat en cas d’incendi 
 
L’objectiu del requisit bàsic “Seguretat en cas d’incendi” consisteix en reduir a límits 
acceptables el risc de que els usuaris de l’edifici pateixin danys derivats d’un incendi 
d’origen accidental. 
 
El present projecte compleix el requisit bàsic de Seguretat estructural en cas d’incendi 
segons el CTE DB-SI, en el que s’estableixen cinc exigències bàsiques: SI1 
Propagació interior, SI2 Propagació exterior, SI3 Evacuació d’ocupants, SI4 
Instal·lacions de protecció contra incendis, SI5 Intervenció de bombers, i SI6 
Resistència al foc de l’estructura. 
 
 
4.2.1. SI 1 - Propagació interior 
 
L’objectiu és limitar el risc de propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici. 
 
Compartimentació en sectors d’incendi 
Els edificis es compartimentaran en sectors d’incendi segons la taula 1.1. En el present 
projecte ens trobem només un sector d’incendi corresponent a la taula: 
 
Residencial Vivenda  -La superfície construïda de tot sector d’incendi no s’ha 

d’excedir de 2.500 m2. 
-Els elements que separen les vivendes entre elles han 
de ser al menys EI 60. 

 
La resistència al foc dels elements separadors entre diferents sectors d’incendi vé 
donada per la taula 1.2. Com en el present projecte només tenim un sector d’incendi, 
no cal fer ús de la taula: 
 
Locals i zones de risc especial 
Els locals i zones de risc especial, que no es consideren sectors d’incendi, es 
classifiquen segons la taula 2.1 en risc baix, mitjà o alt. En el present projecte ens 
trobem amb el cas següent: 
 

- Aparcament de vehicles de fins a 100 m² = RISC BAIX 
- Magatzem de residus amb 5<S≤15 m² = RISC BAIX 

 
La taula 2.2 especifica les condicions de les zones de risc especial integrades en 
edificis: 
 

Característica Risc baix 
Resistència al foc de l’estructura portant R 90 per parets / REI 90 per sostres 
Resistència al foc de parets i sostres que 
separen la zona de la resta de l’edifici 

EI 90 

Vestíbul d’independència en cada 
comunicació amb la resta de l’edifici 

No 

Portes de comunicació amb la resta de 
l’edifici 

EI2 45-C5 (han d’obrir cap a fora de la zona de 
risc especial) 

Màxim recorregut d’evacuació fins a alguna 
sortida del local 

≤ 25m  (es podrà augmentar un 25% quan estigui 
protegida amb instal·lació automàtica d’extinció) 
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En cap cas la resistència al foc dels elements ha de ser menor que el de l’estructura 
portant que estableix l’apartat SI6. 
 
Espais ocults. Passos d’instal·lacions a través d’elements compartimentadors 
d’incendis 
S’ha de mantenir la resistència al foc requerida als elements de compartimentació 
d’incendis en els punts en que són atravessats per elements d’instal·lacions amb una 
secció major de 50 cm². Es prendrà una de les següents sol·lucions: es col·locaran 
elements que garantitzin una resistència en cas d’incendi igual a la de l’element 
atravessat com comportes tallafocs automàtiques o elements intumescents 
d’obturació, o bé es col·locaran elements passants amb una resistència igual a la de 
l’element atravessat. 
 
Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 
La taula 4.1. especifica la classe de reacció al foc que han de tenir. L’interior de les 
vivendes queda exclosa d’aquesta classificació. 
 
En aparcaments i recintes de risc especial els sostres i parets han de ser B-s1,d0 i els 
terres BFL-s1. 
 
 
 









         Pàg.9 
RECONVERSIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES A MATADEPERA                     
C/ PASCAL Nº11, MATADEPERA (BARCELONA)                              COMPLIMENT DEL CTE 
 
 
 

4.2.2. SI2 - Propagació exterior 
 
L’objectiu és limitar el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, tant en l’edifici 
considerat com a altres edificis. 
 
Aquest apartat no és d’aplicació segons les següents consideracions: 
 
Mitjanaries i façanes 
S’aplica a la façana entre dos sectors d’incendi, entre una zona de risc especial alt i 
altres zones, o entre una escala protegida o passadís protegit i altres zones.  
No ens trobem amb cap d’aquests casos. 
 
La protecció dels materials de façana s’aplicarà a façanes amb arrancada accessible 
al públic. Com la façana de l’edifici objecte del projecte es troba dins de la parcel·la, en 
zona no accessible al públic, no cal tenir en compte aquesta consideració.  
 
Cobertes 
S’aplica als punts de coberta entre dos edificis o entre elements compartimentadors de 
sectors d’incendi o locals de risc especial alt. No ens trobem amb cap d’aquests casos. 
 
 
4.2.3. SI3 - Evacuació d’ocupants 
 
L’objectiu és que l’edifici disposi dels medis d’evacuació adequats perquè els ocupants 
puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins del mateix en condicions de 
seguretat. 
 
Càlcul de l’ocupació 
El càlcul de l’ocupació de l’edifici es farà segons els paràmetres de densitat d’ocupació 
de la taula 2.1: 
 
Residencial vivenda = 20 m²/persona 
Aparcament no vinculat a una activitat subjecte a horaris = 40 m²/persona 
 
En aquest cas tindríem una ocupació de: 
 

Ocupació 
Zona Sup.útil Densitat d’ocupació Ocupació (pers.) 

Habitatge 1 181,61 m² 20 m²/persona 9 persones 
Habitatge 2 182,33 m² 20 m²/persona 9 persones 
Habitatge 3 173,80 m² 20 m²/persona 9 persones 

Aparcament 1 42,09 m² 40 m²/persona 1 persona 
Aparcament 2 46,93 m² 40 m²/persona 1 persona 
Aparcament 3 37,49 m² 40 m²/persona 1 persona 

TOTAL                                                                              30 persones 
TOTAL PER HAB.                                                                              10 persones 

 
Numero de sortides, recorregut i medis d’evacuació 
Segons la taula 3.1, on s’indiquen el numero de sortides mínimes que hi ha d’haver en 
cada cas i la longitud del recorregut d’evacuació fins arribar a elles, s’ha de disposar, 
en funció de l’ocupació de: 
 

-una única sortida de planta 
-recorregut d’evacuació de 50 m en plantes amb sortida a un espai exterior 
segur i l’ocupació no passa de 25 persones. 
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-recorregut d’evacuació de 25 m en la resta de casos, 35 m en us aparcament. 
 
La taula 4.1 indica les mides dels diferents medis d’evacuació de que disposem: 
 

Element Dimensionat 

Portes i passos A≥P/200≥0,80m 
Passadissos i rampes A≥P/200≥0,80m (en passadissos previstos per 

10 persones com a màxim i aquestes siguin 
usuaris habituals) 

Escales no protegides d’evacuació 
descendent 

A≥P/160≥0,80m 

 
Les portes, els passadissos i les escales dels habitatges compleixen aquestes 
condicions mínimes. 
 
Segons la taula 5.1, en un edifici amb ús residencial vivenda d’aquestes 
característiques, les escales, ja siguin per evacuació ascendent com descendent, no 
han d’estar protegides. 
 
Per tant, l’evacuació dels ocupants de cada habitatge es farà des de qualsevol punt de 
la vivenda a la porta d’entrada a l’habitatge, a través de les escales si estan en una 
altre planta. La porta de l’habitatge, punt d’origen del recorregut d’evacuació, els 
condueix a un espai exterior segur a menys de 25 m. 
 
Les portes de sortida de planta seran abatibles amb eix de gir vertical i sistema de 
tancament amb dispositius d’obertura mitjançant manilla o polsador conforme a la 
UNE-EN 179:2003 VC1, quan es tracti d’evacuació de zones ocupades per persones 
que estiguin familiaritzades amb la porta considerada. 
  
Per a realitzar l’evacuació de l’aparcament no s’admeten escales, per tant es sortirà 
directament des de l’aparcament a l’espai exterior segur. 
 
No es necessària la senyalització de la sortida en edificis amb ús residencial vivenda. 
 
Control del fum d’incendi 
No cal instal·lar cap sistema de control de fum d’incendi, ja que al ser un aparcament 
menor de 100 m² no es considera sector d’incendi amb ús aparcament. 
 
 
4.2.4. SI4 - Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
L’objectiu és que l’edifici disposi dels equips o instal·lacions adequades per fer 
possible la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, així com la transmissió de 
l’alarma als ocupants. 
 
Dotació de les instal·lacions de protecció contra incendis 
Segons la taula 1.1 l’edifici ha de disposar dels següents equips: 
 
En general -extintor portàtil d’eficàcia 21A-113B situat a 15 m de recorregut a cada 

planta desde tot origen d’evacuació. 
Aparcament -sistema de detecció d’incendi si la superfície construïda supera els 

500m². 
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Aquests elements es trobaran als aparcaments i a l’exterior de les vivendes, segons 
plànol adjunt. 
 
Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 
Els extintors i els altres elements s’han de senyalitzar segons UNE 23033-1. Les 
senyals han de tenir unes mides de 210x210mm, 420x420mm i 594x594mm quan la 
senyal s’observi a 10, entre 10 i 20, i entre 20 i 30 m respectivament. Aquestes han de 
ser visibles sense enllumenat, i si són fotoluminescents han de seguir les 
característiques de la UNE 23035-4:2003. 
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4.2.5. SI5 - Intervenció de bombers 
 
L’objectiu és facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis. 
 
Els vials d’aproximació a l’edifici compleixen les següents mides, que permeten 
l’arribada dels camions de bombers: 
 
Amplada mínima= 3,5m 
Alçada mínima= 4,5m 
Capacitat portant del vial= 20 KN/m² 
Trams curvilinis= radis de 5,30 i 12,50 m amb amplada lliure de 7,20m. 
 
Les tapes de registre majors de 15x15cm compliran UNE-EN 124:1995. 
 
L’edifici objecte del projecte no és d’aplicació a la resta de característiques d’aquesta 
exigència bàsica. 
 
 
4.2.5. SI6 – Resistència al foc de l’estructura 
 
L’objectiu és que l’estructura portant mantingui la seva resistència al foc durant el 
temps necessari perquè puguin complir-se les anteriors exigències bàsiques. 
 
L’elevació de la temperatura afecta a l’estructura de dues maneres: altera les 
propietats dels materials (capacitat mecànica) i provoca deformacions als elements 
(apareixen accions indirectes). 
 
Segons la taula 3.1 els elements estructurals han de complir: 
 

Elements estructurals Plantes soterrani Plantes sobre rasant amb 
alçada d’evacuació < 15 m 

Vivenda unifamiliar R30 R30 
Elements estructura comú 

entre vivendes 
R120 R60 

 
Segons la taula 3.2, la resistència al foc de l’estructura dels locals de risc especial baix 
ha de ser R90. 
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 Ref. del projecte  

À M B I T  D ’ A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI)

Nova construcció Canvi d’ús Ampliació Modificació Rehabilitació 

- Es manté l’ús:  S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que suposi una més gran adequació al DB SI. Reforma

- En qualsevol cas:  Les obres no reduiran les condicions de seguretat prèvies si són menys estrictes que les del DB SI. 

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI Solucions 
adoptades
en projecte: - Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                            

* (S’indicarà si n’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part). 

Construccions annexes a l’habitatge 
(exemptes o adossades): 

- Com per exemple, locals  50 m2, aparcaments  100 m2, etc., el DB SI només s’aplica a les 
condicions de les portes de sortida d’aquests locals a l’exterior. 

P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I  

SI 1 Propagació interior 

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ

SECTORS D’INCENDI CONDICIONS                                          

Habitatges unifamiliars adossats - Separació entre habitatges  EI 60. 

Aparcament S  100 m2 - Es compartimenta com a local de risc baix. Comunicació directa.

Aparcament S > 100 m2 (1) - Es compartimenta com a sector d’incendi independent. 
- Comunicació amb vestíbul d’independència. 
- Veure fitxa SI-Aparcament. 

- Compartimentats amb elements constructius de resistència al 
foc no inferior a la dels sectors d’incendi. 

Escales i ascensors que serveixin a sectors 
d’incendi diferents:

- Sempre hi haurà vestíbul d’independència en la comunicació de 
l’ascensor amb un local d’ús Aparcament o de risc especial.

SECTORS 
D’INCENDI

CTE DB SI 1.1 

(1) Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document  DT-5 “Aparcaments amb places tancades” de la TINSCI, Taula per 
a la Interpretació de la Normativa de Seguretat en cas d’Incendi.

CLASSIFICACIÓ 

CLASSIFICACIÓ   segons superfície construïda, S, i volum, V ÚS PREVIST 

          RISC BAIX                  RISC MIG 

Aparcament de vehicles  100 m2 En qualsevol cas -

Magatzem de residus (escombraries) 5 < S  15 m2 15 < S  30 m2

Local de comptadors d’electricitat  En qualsevol cas -

Sala de maquinària d’ascensor En qualsevol cas -

Magatzem de combustible sòlid per a 
calefacció

- En qualsevol cas 

Trasters (inclosos els que comuniquen 
directament amb zones d’aparcament) (1) 50 < S  100 m2 100 < S  500 m2

Magatzems d’elements combustibles 
(p.e. mobiliari, neteja, etc.),                  
Tallers de manteniment, etc. 

100 < V  200 m3 200 < V  400 m3

CONDICIONS 
- Resistència al foc de l’estructura R 90 R 120 

- Parets i sostres compartimentadors EI 90 EI 120 

- Vestíbul d’independència - Sí 

- Portes de pas EI2 45-C5 2 x EI2 30-C5 (Obren cap a l’interior 

- Recorregut d’evacuació màxim           
fins a la sortida del local o de planta. 

 25 m  25 m

- Reacció al foc dels materials Parets i sostres:  B-s1,d0; Terres:   BFL-s1 

LOCALS I ZONES 
DE RISC ESPECIAL  

CTE DB SI 1.2

(1)  Segons el REBT (RD 842/2002) cal local si n’hi ha > 16 comptadors; per a  16 comptadors, s’ha de fer un armari E 30, com a mínim. 
(2) Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document  DT-8 “Trasters en  aparcaments” de la TINSCI, Taula per a la 

Interpretació de la Normativa de Seguretat en cas d’Incendi.

RECONVERSIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN 3 HABITATGES 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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SI 1 Propagació interior (continuació)

JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC                                                                                        
( E: Integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic)

a)  S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels 
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica).

b)  Mitjançant referència a la classe de resistència al foc que apareix en el marcatge CE dels elements constructius 
que en disposin. 

RESISTÈNCIA      
AL FOC 

CTE DB SI 1.1
c)  Mitjançant referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats.                         

(Els assaigs corresponents s’especifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI)

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.)

a)   Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé, 

PASSOS 
INSTAL·LACIONS 

CTE DB SI 1.3

Quan travessen elements 
compartimentadors d’incendi:         
(p.e.: forjat o paret de separació de 
l’aparcament)

b)   Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència  
al foc, EI t, que l’element travessat. 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Components de les instal·lacions:
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.

- Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002) 
* Edificis d’habitatge: Les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les derivacions 

individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissíó i opacitat reduïda. 

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC   

a)  S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 per alguns materials. 

b)  Mitjançant referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin.

REACCIÓ AL FOC  

CTE DB SI 1.4

c)  Mitjançant referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.                         
(Els assaigs corresponents s’especifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI)

SI 2 Propagació exterior 

MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC  EI 120

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL

- Entre dos edificis 

0º 45º 60º 90º 135º 180º Separació entre els punts de les façanes < EI 60:     
es garantirà una distància horitzontal d, en funció de l’angle, ,
que forma els plans exteriors de la façana. d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Façanes enfrontades Façanes a 90º Façanes a 180 º 

Façanes a 45º Façanes a 60º Façanes a 135º 

FAÇANES

CTE DB SI 2.1

✔

✔

✔

✔

RECONVERSIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN 3 HABITATGES 
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SI 2 Propagació exterior (continuació)

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL

- Entre dos sectors d’incendi (p.e. entre aparcament > 100 m2 i habitatges)

Franja d’1 m  EI 60 en la trobada entre el forjat 
separador de sectors diferents i la façana:

Franja d’1 m  EI 60 que es pot reduir en la 
dimensió de l’element sobresortint en la trobada entre 
el forjat separador de sectors diferents i la façana   amb 
element sobresortint:

REACCIÓ AL FOC 

- Qualsevol façana el començament de la qual sigui accessible al públic, bé des de la rasant del carrer o bé des 
d’una coberta. (No cal aplicar-lo si la façana dóna a un espai exterior d’ús particular o comunitari).

FAÇANES

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior: B-s3 d2. 

CTE DB SI 2.1

Classe de 
reacció al foc

- Materials col·locats a les superfícies interiors de cambres ventilades: B-s3 d2. 

RESISTÈNCIA AL FOC 

- Entre dos edificis - Entre dos sectors d’incendi (p.e. entre aparcament > 100 m2 i habitatges)

Franja   EI 60 i  0,50 m,
mesurada des de l’edifici adjacent en 
la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:

Franja  EI 60 i   1 m
en la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 
d’incendi i la coberta:

Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:

Mitgera EI 120

Edifici 1 Edifici 2

SECCIÓ

>0,50 m

Franja  EI 60

Coberta
>0,50 m__

Coberta
>1 m

Paret EI t

Sector 1 Sector 2

SECCIÓ

_

Franja EI 60

Local de risc alt Local de risc alt
Sector 2

Paret EI t

Sector 1

SECCIÓ

>0,6 m_

Mitgera  EI 120

EI t

EI 120
Coberta

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:                           
(p.e. obertures de ventilació de l’aparcament > 100 m2 i façana dels habitatges)

d (m)  2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

Sent,  

- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60. 

- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60. 

REACCIÓ AL FOC 

COBERTES

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior o que estiguin situats en la cara 
superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1). 

CTE DB SI 2.2 

Classe de 
reacció al foc

- Lluernaris, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació, ventilació o extracció de fum:  
BROOF (t1). 

RECONVERSIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN 3 HABITATGES 
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SI 3 Evacuació d’ocupants 

ÚS PREVIST  ZONA, TIPUS D’ACTIVITAT DENSITAT D’OCUPACIÓ 
m2 sup. útil/ persona

Residencial habitatge  Plantes d’habitatge 20

Aparcament  100 m2 Aparcament 40

CÀLCUL DE 
L’OCUPACIÓ 

CTE DB SI 3                   

Ocupació ocasional o a efectes 
de manteniment 

Trasters dels habitatges, locals d’instal·lacions,           
sales de màquines, material de neteja, etc. 

Ocupació  nul·la 

HABITATGES  

Només caldrà complimentar les condicions relatives a la porta de l’habitatge com a element de sortida a l’exterior. 

SI 3.4 Porta de l’habitatge: Amplada mínima: - 0,80 m
-  0,80 m  A porta d’una fulla  1,20 m  
-  0,60 m  A cada fulla en porta de dues fulles  1,20 m

LOCALS DE RISC ESPECIAL (1)

El recorregut d’evacuació va des de qualsevol punt dels locals de risc especial (aparcament  100 m2, trasters > 50 
m2, magatzems > 100 m3, etc.), fins a una sortida de planta o una sortida d’edifici a l’espai exterior segur. 

SI 3.3 Distàncies màximes: Entre qualsevol punt i la 
sortida:

 25 m  
 50 m si es tracta d’una planta que té sortida directa 
a l’espai exterior i l’ocupació és  25 persones. 

Amplada mínima: - 0,80 m
-  0,80 m  A porta d’una fulla  1,20 m;  

-  0,60 m  A cada fulla en porta de dues fulles  1,20 m

SI 3.4 i 
SI 3.6 

Portes: 

 Portes de sortida de 
planta o de l’edifici: 

-  Batents amb eix de gir vertical 
   Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del 

costat de l’evacuació, sense haver d’utilitzar una clau 
i sense haver d’actuar en més d’un mecanisme: 

  * Ex. maneta o polsador, UNE-EN 179:2003 VC1. 

SI 3.4 Passadissos: Amplada mínima: -  1,00 m 
-  0,80 m en passadissos  10 persones                   

RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ 

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 

INSTAL·LACIONS CONDICIONS 

- Eficàcia: 21A – 113B 
- Col·locació: h 1,70 m, segons RIPCI

- Ubicació a 
l’exterior del local: 

-  un proper a la porta d’accés que podrà 
servir a diversos locals o zones. 

- Ubicació a 
l’interior del local: 

-  de risc especial mig o baix: L  15 m, des de 
qualsevol punt a un extintor, inclòs l’exterior 

- Senyalització: -  en general: UNE 23033-1 
-  fotoluminiscent: UNE 23025-4: 1999 

Extintors portàtils: En locals i zones de risc 
especial segons SI 1.2 (1)

(p. e.: aparcaments  100 m2,
trasters > 50 m2 , certs locals 
d’instal·lacions, altres)  

- Enllumenat 
d’emergència:

-  Visibles inclòs en cas de fallada de 
l’enllumenat normal.  

* Han de quedar il·luminades amb enllumenat 
d’emergència, segons CTE DB SU 4.

Hidrants exteriors: En qualsevol cas -  Un hidrant d’incendi a la via pública a  100 m de qualsevol punt de 
la façana accessible, segons el D. 241/94 

DOTACIÓ I 
SENYALITZACIÓ 

CTE DB SI 4.1 i 4.2
(1) En el cas d’armaris o locals de centralitzacions de comptadors elèctrics s’ha de col·locar un extintor d’eficàcia 21 B a l’exterior de 

l’armari o local, segons REBT 2002. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

RECONVERSIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN 3 HABITATGES 
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SI 5 Intervenció de bombers i Decret 241/94 “Condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendi complementaris de la NBE-CPI/91”, si estableix condicions més exigents (*)

ESPAI DE MANIOBRA en edificis d’altura d’evacuació h  9 m
(Ha de permetre l’accés dels bombers a la façana mitjançant escales manuals)

* Situació: - Al llarg de la façana accessible. 

* Altura lliure mínima o de gàlib: - 3,70 m 

- en general: - 3,00 m 

- 4,00 m davant de les façanes accessibles i en > 10 m. 

- 6,00 m en carrers d’amplada total > 12 m 

* Amplada lliure mínima 

- en trams corbats: - 7,20 m, delimitada pel traçat d’una corona circular que 
tingui radis mínims de 5,30 m i 12,50 m 

* Pendent màxim: - 15 % 

* Capacitat portant: - 20 kN/m2     

ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS  
* Franja de separació: -  Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació 

que pugui propagar un incendi de l’àrea forestal.  
-  Massa forestal aclarida i branques baixes esporgades. 

a) Dues vies d’accés alternatives (preferentment):            
Compleixen les condicions dels vials d’aproximació.  

CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ
I ENTORN          
DELS EDIFICIS  
* Qualsevol edifici 

 D 241/94

* Vies d’accés: 

b) Accés únic en cul de sac: amplada del vial  5 m. 

* Accessos principals a l’edifici: - Comuniquen amb l’espai de maniobra L  60 m. 

-  Ubicació:  - A cada planta pis 
- Separació  25 m entre eixos de dos forats consecutius. 

-  Ampit: - Altura  1,20 m 

-  Dimensions: - Amplada  0,80 m 
- Altura  1,20 m 

-  Accessibilitat: - No s’instal·laran en façana elements que impedeixin o 
dificultin l’accessibilitat a l’interior de l’edifici a través 
d’aquests forats. 

ACCESSIBILITAT
PER FAÇANA 
* FAÇANA ACCESSIBLE

* Qualsevol edifici

D 241/94

* Forats per a l’accés 
dels bombers:

- Operabilitat: - Fàcilment operables amb utensilis de bombers tant per 
l’exterior com per l’interior. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

RECONVERSIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN 3 HABITATGES 
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SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

EDIFICI, R t                                                                (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts)

RESISTÈNCIA AL FOC                                        ÚS DEL SECTOR

Plantes sota rasant (h  1,50 m) Plantes sobre rasant         

Habitatge unifamiliar R 30 R 30 

Estructura comuna d’habitatges 
unifamiliars adossats 

R 120 R 60 

Aparcament > 100 m2 R 120 R 120 

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                       

RESISTÈNCIA AL FOC  (1) segons classe de riscÚS DEL LOCAL O ZONA 

             baix                       mig 

Local o zona de risc especial d’incendi R 90 R 120 
(1) No serà inferior al de l’estructura portant de la planta de l’edifici en la que es trobi.

COBERTES LLEUGERES, R t                        

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC 

- Càrrega permanent  1 kN/m2 (inclou encavallades, corretges i tancament)  

- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants  

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS
PRINCIPALS 

Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que 
no tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6.  

CTE DB SI 6.2

- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni 
comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi. 

R 30 

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC

a)   Quan el seu col·lapse pugui ocasionar danys personals o comprometre l’estabilitat 
global, l’evacuació o la compartimentació en sectors d’incendi serà:   

La mateixa que els 
elements principals 

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS
SECUNDARIS 
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. 
CTE DB SI 6.2

b) En altres casos: No cal comprovar la 
resistència al foc 

VALORS A ASSOLIR DE RESISTÈNCIA AL FOC, R t                        

Valors establerts a les taules anteriors que indiquen el temps en minuts exigit de resistència al foc davant l’acció 
representada per la corba normalitzada temps-temperatura, 

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 

- Annex C: Estructures de formigó armat 

- Annex D: Estructures d’acer 

- Annex E: Estructures de fusta 

a)  S’adopten les classes de resistència al foc 
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI 

- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           
bloc formigó)

b)  Mitjançant referència als resultats d’assaigs 
emesos per laboratoris acreditats: 

- Assaigs especificats al RD 312/2005 de 18 de març i a les 
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI. 

DETERMINACIÓ
DE LA 
RESISTÈNCIA     
AL FOC 

CTE DB SI 6.6

(1) Podeu consultar a www.oct-catalunya el Manual del DB SI on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de diferents 
tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI.

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

RECONVERSIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN 3 HABITATGES 
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RECONVERSIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES A MATADEPERA                     
C/ PASCAL Nº11, MATADEPERA (BARCELONA)                              COMPLIMENT DEL CTE 
 
 
 

4.3.Seguretat d’utilització 
 
L’objectiu del requisit bàsic “ Seguretat d’utilització” consisteix en reduir a límits 
acceptables el risc de que els usuaris de l’edifici pateixin danys immediats durant l’ús 
previst del mateix. 
 
El present projecte compleix el requisit bàsic de Seguretat d’utilització segons el CTE 
DB-SU, en el que s’estableixen vuit exigències bàsiques: SU1 Seguretat enfront el risc 
de caigudes, SU2 Seguretat enfront el risc d’impacte o atrapament, SU3 Seguretat 
enfront el risc d’empresonament en recintes, SU4 Seguretat davant el risc causat per 
una il·luminació inadequada, SU5 Seguretat enfront el risc causat per situacions d’alta 
ocupació, SU6 seguretat enfront el risc d’ofegament, SU7 seguretat enfront el risc 
causat per vehicles en moviment, SU8 seguretat enfront el risc causat per l’acció del 
llamp. 
 
Les exigències bàsiques SU3, SU5, SU6 i SU7 no són d’aplicació en el present 
projecte. 
 
 
4.3.1. SU1 - Seguretat enfront el risc de caigudes 
 
Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, pel que els paviments seran 
adequats per afavorir que les persones no rellisquin, ensopeguin o dificultin la 
mobilitat. Així mateix es limitarà el risc de caigudes en forats, canvis de nivell, escales 
y rampes, i es facilitarà la neteja dels envidraments exteriors. 
 
Lliscabilitat del terra 
Segons el grau de lliscament dels terres descrit a les taules 1.1. i 1.2 del SU1 arribem 
als següents criteris: 
-no és d’aplicació a l’interior dels habitatges ja que es consideren zones d'ús restringit 
(zones limitades a un màxim de 10 persones que són usuaris habituals). 
-En els aparcaments de cada vivenda tampoc és d’aplicació ja que no excedeixen de 
100 m² i entren dins la categories d’ús restringit. 
-Si seran d’aplicació els terres de les zones comuns de l’habitatge. 
 
Zones exteriors. Piscines: Classe 3, Rd>45 (piscina i voltants d’aquesta) 
Zones interiors humides amb pendent < 6%: Classe 2, 35<Rd<45 (vestuaris zona 
comú i zona barbacoa)  
 
Discontinuïtats en el paviment 
A les zones comuns,per evitar ensopegades s’evitaran imperfeccions en el paviment 
que suposin una diferència de nivell de més de 6mm. Els desnivells que no 
sobrepassin els 5cm, es resoldran amb una pendent continua menor del 25%. No hi 
haurà forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. 
 
Les barreres que delimitin zones de circulació tindran una alçada superior a 80cm. 
 
A les zones comuns d’ús residencial vivenda i als accessos i sortides de les vivendes 
es permet la col·locació d’un graó aïllat i de dos consecutius. 
 
Desnivells 
Es protegiran els desnivells, inclús a les finestres, quan hi hagi una diferència de cota 
igual o superior a 55cm. 
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L’alçada mínima de la protecció serà de 90cm i tindran la resistència que indica el DB 
SE-AE a l’apartat 3.2.1. 
Les baranes tindran les següents característiques: 
-no hi haurà punts de recolzament entre la cota 20 i 70cm sobre la línia de paviment. 
-Hi haurà una distància màxima de 5cm entre l’inici de la barana i el paviment. 
-entre barrots no hi passarà una esfera de 10cm de diàmetre. 
 
Escales i rampes 
Les escales seran d’us restringit (per interior de vivendes amb un màxim de 10 
persones) i compliran les següents característiques: amplada de 80cm mínim, H=22cm 
mínim, CH= 20cm màxim, es podrà disposar de graons a 45º i de graons sense tabica 
(en aquest últim cas s’hauran de superposar les seves projeccions 2,5cm sense contar 
la mesura de la petjada de 22cm mínima). 
 
Rampes 
La pendent màxima de les rampes en aparcaments que també s’utilitzin per la 
circulació de persones serà del 16%. 
 
Neteja dels envidraments exteriors 
Els envidraments del present projecte son practicables i permeten en tot cas la neteja 
des de l’interior o des de l’exterior sense cap tipus de desnivell, la seva neteja no 
presenta perill de caigudes. 
 
 
4.3.2. SU2 - Seguretat enfront el risc d’impacte o atrapament 
 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impactes o atrapaments amb 
elements fixes o practicables de l’edifici. 
 
Impacte 
Per evitar l’impacte amb elements fixos l’altura de pas en zones de circulació serà de 
2,10m en zones d’ús restringit, i l’altura lliure de les portes de 2,00m. 
 
No es preveuen impactes amb elements practicables. 
 
Per evitar l’impacte amb elements fràgils, les superfícies envidriades que tinguin un 
desnivell superior a 55cm resistiran un impacte de nivell 2 segons UNE EN 
12600:2003 a la superfície compresa entre una alçada de 90 cm i entre una alçada de 
150cm i una distancia lateral de 30cm per cada banda de portes d’accés. 
Les parts envidriades de portes i tancaments de dutxes i banyeres seran elements 
laminats o templats que resisteixin un impacte de nivell 3. 
 
L’impacte amb elements insuficientment perceptibles esta exclòs de l’interior de les 
vivendes. 
 
Atrapament 
Per evitar el risc d’atrapament per portes correderes d’acció manual hi haurà una 
distància de 20cm entre la porta i qualsevol element proper. 
Aquestes disposaran d’elements d’obertura i tancament amb dispositius de protecció 
adequats al tipus d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies. 
 
 
4.3.4. SU4 - Seguretat davant el risc causat per una il·luminació inadequada 
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Es limitarà el risc de danys a persones com a conseqüència d’una il·luminació 
inadequada en les zones de circulació dels edificis, tant en interiors com en exteriors, 
inclús en cas d’emergència o fallada de l’enllumenat normal. 
 
L’enllumenat normal en zones de circulació complirà amb els nivells mínims 
d’il·luminació mesurats a nivell de terra de la taula 1.1. El factor d’uniformitat mitja 
mínim serà d’un 40%. 
 

Zona Luminància mínima 
Escales 10 Per persones 

Resta de zones 5 
Exterior 

vehicles  10 
Escales 75 Per persones 

Resta de zones 50 
Interior 

vehicles  50 
 
Enllumenat d’emergència 
Constaran d’enllumenat d’emergència els recorreguts des d’un origen d’evacuació fins 
a l’espai exterior segur.  
En aquest cas es col·locaran als aparcaments i les lluminàries tindran les següents 
característiques: 
-Es situaran a 2m per sobre del nivell del terra com a mínim. 
-Es situaran a les portes dels recorreguts d’evacuació.  
 
 
4.3.8. SU8 - Seguretat enfront el risc causat per l’acció del llamp 
 
Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció del llamp, mitjançant 
instal·lacions adequades de protecció contra el llamp. 
 
S’instal·larà un sistema de protecció contra el llamp quan Ne > Na 
Ne = freqüència esperada d’impactes  
Na = risc admissible. 
 
El valor de Ne (nº d’impactes per any) s’obté de la següent formula: 
Ne= Ng x Ae x C1 x 10-6 
 
Ng = densitat d’impactes sobre el terreny (nº d’impactes/any,Km²), que s’obté de la      
figura 1.1 
Ae: Superfície de captura de l’edifici aïllat en m², s’obté al traçar una línia de 3H a cada 
punt del perímetre de l’edifici. 
C1: Coeficient relacionat amb l’entorn, s’obté de la taula 1.1 
 
Els valors per l’edifici objecte del projecte són els següents: 
Ng = 4 
Ae = 4931,86 
C1 = 0,5 (pròxim a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts) 
 
Per tant, Ne = 4 x 4931,86 x 0,5 x 10-6 = 0,0986 
 
El valor de Na s’obté de la següent fórmula: 
Na= (5,5/ C2 x C3 x C4 x C5 ) 10-3 
 
C2 : coeficient en funció del tipus de construcció, taula 1.2 
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C3 : coeficient en funció del contingut de l’edifici, taula 1.3 
C4 : coeficient en funció de l’ús, taula 1.4 
C5 : coeficient en funció de la necessitat de continuació de les activitats que es 
desenvolupen a l’edifici, taula 1.5. 
 
Els valors per l’edifici objecte del projecte són els següents: 
C2 = 1 (estructura de formigó i coberta de formigó) 
C3 = 1 (altres continguts) 
C4 = 1 (resta d’edificis) 
C5 = 1 (resta d’edificis) 
 
Per tant, Na = (5,5 / 1 x 1 x 1 x 1) x 10-3 = 0,055 
 
Si és necessària la instal·lació de protecció contra el llamp degut a que: 
Ne = 0,0986 > Na = 0,055  
 
L’eficàcia requerida per la instal·lació s’obté de la formula E = 1- (Na/Ne) 
 
E= 1- (0,055/0,0986) = 0,44 
 
Segons la taula 2.1 el nivell de protecció per a un valor de E entre 0 i 0,80 és igual a 4. 
Dins d’aquests límits la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria. 
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 Ref. del projecte 

AMBIT  D ’APLICACIÓ  

Nova construcció Ampliació Reforma Rehabilitació Canvi d’ús 

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) 

2.1 Circulació exterior vinculada exclusivament a l’accés a l’edifici 2 EDIFICI
2.2 INTERIOR DE L’HABITATGE   (Annex A “Terminologia” del DB SU s’especifica que és ús restringit)

3 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP 

4.1 Petits Recintes  trasters  Veure document annex

4.2 APARCAMENT  exclusiu unifamiliar  NO és d’aplicació el DB SU-7   

CONJUNT EDIFICI 

4 USOS
associats a 
l’habitatge: 

4.3 PISCINA exclusiva unifamiliar  NO és d’aplicació el DB SU-6  

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) Contemplat en 
projecte 

- H  0,55m  no cal barrera de protecció

- 0,55m < H  6m  h  0,90m (D. 259/2003 “Mínims d’Habitabilitat” fixa  h  0,95m)

ALTURA de les barreres 
(h), segons desnivell ( H)
a protegir:

- H > 6m h  1,10m 

CONFIGURACIÓ * No hi ha especificacions (Regulat pel D. 259/2003, “Mínims d’Habitabilitat”  no són 
escalables i si està composta per brèndoles la separació serà  0,12m)

* Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(1)

* Cobertes accessibles només per a conservació  força horitzontal qk  0,8 kN/m(1)

BARRERES DE 
PROTECCIÓ, 
Característiques

SU 1

RESISTENCIA
de les barreres de 
protecció

* Cobertes transitables accessibles només privadament  força horitzontal qk  1,6 kN/m(1)

* vidres fàcilment desmuntables,   o bé

* neteja des de l’exterior (2),    o bé
SUPERFICIES DE 
VIDRE EXTERIOR 

SU 1 NETEJA
Garantir-la mitjançant:

* neteja des de l’interior: - garantir l’accessibilitat de les superfícies de vidre (3)

- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé

H < 0,55m nivell 3 o ruptura forma segura

0,55m H < 12m nivell 2

SU 2 PROTECCIÓ A 
IMPACTES 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (4)- i 
protegir-les, mitjançant:

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte (5) en funció del desnivell 
( H) existent entre els dos costats 
de la superfície de vidre: H > 12m  nivell 1

* Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a qualsevol element fix ELEMENTS
PRACTICABLES 

SU 2 PROTECCIÓ A 
ENGANXADES

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al tipus 
d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies.

2.   EDIFICI  2.1.  Circulació EXTERIOR vinculada a l’accés a l’habitatge (entorn immediat)
Contemplat en 

projecte 

*  0,55m no cal barrera de protecció

PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció, o bé
SU 1 DESNIVELLS

* > 0,55m 

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda

* Altura  i configuració de les barreres de protecció  es garanteixen els mateixos 
valors definits a l’apartat de l’envolvent  

- Circulació de persones: força horitzontal qk  0,8 kN/m

SU 1 BARRERES DE PROTECCIÓ 
dels desnivells

* Resistència: 

- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk  1,6 kN/m

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes: altura de col·locació   2,10m

* Altura lliure de pas  2,10m;   portes  2,00m 

SU 2 CONFIGURACIÓ DELS 
ESPAIS DE CIRCULACIÓ: 
protecció a impactes

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells

SU 2 ELEMENTS PRACTICABLES: 
protecció a impactes i 
enganxades

* Portes corredisses d’accionament manual i elements d’obertura i tancament
automàtic  es garanteixen els mateixos paràmetres definits a l’apartat de l’envolvent

CONDICIONS 
GENERALS

SU 4 IL·LUMINACIÓ Enllumenat normal en zones de circulació vinculades a l’accés il·luminància,  E  5 lux
(valors mesurats a nivell de terra i factor d’uniformitat mig  40%)

RECONVERSIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN 3 HABITATGES 
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2.   E D I F I C I  2.1.  Circulació EXTERIOR vinculada a l’accés a l’habitatge (entorn immediat) Contemplat en 
projecte 

SU 1 Es garantiran els mateixos paràmetres que a les escales de l’interior de l’habitatgeCONDICIONS 
PARTICULARS 

· ESCALES
SU 4 IL·LUMINACIÓ * Enllumenat normal en escales vinculades a l’accés il·luminància,  E  10 lux

(valors mesurats a nivell de terra i factor d’uniformitat mig  40%)

· RAMPES No hi ha especificacions 

 2.   EDIFICI 2.2.   Interior de l’HABITATGE (ús restringit) Contemplat en 
projecte 

*  0,55m no cal barrera de protecció

PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,   o bé
DESNIVELLS interiors 
(Balcons i  finestres ja 
contemplats a l’envolvent)

SU 1
* > 0,55m  

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda

* 0,55m < H  6m  h  0,90m (D. 259/2003 “Habitabilitat” fixa  h  0,95m)

* H > 6m  h  1,10m 

 ALTURA de les barreres (h):  
en funció del desnivell ( H) a 
protegir:

* H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m h  0,90m (D. 259/2003 fixa h  0,95m)

 CONFIGURACIÓ de les barreres de protecció  No hi ha especificacions. (Regulat pel D. 259/2003, “Mínims 
d’Habitabilitat”  no són escalables i si està composta per brèndoles la separació serà  0,12m)

BARRERES DE 
PROTECCIÓ 

SU 1

 RESISTENCIA de les barreres de protecció   Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)

* Altura lliure de pas:  2,10m;   portes  2,00mSU 2 IMPACTES

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé

H < 0,55m nivell 3 o ruptura forma segura

0,55m H < 12m nivell 2

SU 2 SUPERFICIES DE VIDRE:
protecció a impactes
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (4)- i protegir-
les, mitjançant:

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte (5) en funció del desnivell 
( H) existent entre els dos costats de 
la superfície de vidre: H > 12m  nivell 1

* Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a 
qualsevol element fix 

CONDICIONS 
GENERALS

SU 2 ENGANXADES

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al 
tipus d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies.

Amplada dels trams:  0,80m (D. 259/2003 “Mínims d’Habitabilitat” fixa  una amplada  0,90m)

Graons: - frontal  0,20m 
- estesa    0,22m 
- s’admeten graons sense frontal (6)

Replans:  s’admeten partits amb graons a 45º

Barreres de protecció:  segons definició d’apartat anterior

* graons  el costat més estret  0,05m 
 el costat més ample  0,44m 

CONDICIONS 
PARTICULARS 

· ESCALES

SU 1

Escales de traçat corbat:

* mesura de l’estesa:  trams amplada <1m  a l’eix 
 trams amplada  1m  a 0,50m del costat més estret

· RAMPES No hi ha especificacions 

SU 2 Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (5)BANYS I CAMBRES 

HIGIÈNIQUES
SU 3 Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior

 Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistènciaDIPÒSITS, POUS  SU 6
Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per “personal autoritzat”

LOCALS DE RISC   Trasters, etc.  Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge

(1) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior.
(2) Neteja de vidres des de l’exterior:  per a vidres situats a una altura > 6m  plataforma de manteniment o be punts fixes d’ancoratge a l’edifici per a treballs en alçada
(3) Neteja de vidres des del interior: accessibilitat de la sup. de vidre està compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable situat a una alçada  1,30m
(4) Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat. Paraments fixes: àrea compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m
(5) Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano”
(6) Graons sense frontal (ús restringit): La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa del graó superior
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✔
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3 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP (SU 8)

NECESSITAT DE  LA  INSTAL·LACIÓ 

NO
és necessària doncs:

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na) 
Ne  Na

SÍ
és necessària doncs:

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne > Na    

Ne = Na =

PROCEDIMENT DE  VERIFICACIÓ  

Municipi:Ng : (núm. impactes / any km2)
  Densitat d’impactes sobre el 

terreny
Ng impactes / any km2 :

Ae : (m2) Superfície de captura 
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos C1 = 0,75

* edifici aïllat C1 = 1,00

C1 :

  Coeficient relacionat amb l’entorn 

* edifici situat a dalt d’un turó C1 = 2,00

Ne

FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any

Estructura metàl·lica i 
coberta:

Estructura formigó i 
coberta:

Estructura fusta i 
 coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00

formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50

C2 :
  coeficient segons tipus de 

construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable C3 = 3,00C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00

C4 :
  coeficient segons l’ús de l’edifici 

* resta d’edificis C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei 
imprescindible (hospitals, bombers,...)     

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus     C5 = 5,00

C5 :
  necessitats de continuïtat de les 

activitats que es desenvolupen 
en l’edifici

* resta d’edificis C5 = 1,00

Na
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DE L’EDIFICI  
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Quan es faci necessària (o es disposi)  la instal·lació, es quantificaran els següents paràmetres:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E 
Contempla la probabilitat de que un sistema de protecció 
contra el llamp intercepti les descàrregues sense risc per a 
l’estructura i instal·lacions de l’edifici que està protegint

E

e

a

N

N
1 = 1 E =

4 0  E < 0,80 

3 0,80  E < 0,95 

2 0,95  E < 0,98 

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP

· NIVELL DE PROTECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
segons el valor de la eficiència mínima de la instal·lació, E 

El valor del nivell de protecció de la instal·lació 
condiciona les característiques dels sistemes externs de 
protecció contra el llamp.

1 E  0,98 

RECONVERSIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN 3 HABITATGES 
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4.4.Salubritat 
 
L’objectiu del requisit bàsic “Higiene, salut i protecció del medi ambient” consisteix en 
reduir a límits acceptables el risc que els usuaris, dins dels edificis i en condicions 
normals d’utilització, pateixin molèsties o enfermetats, així com el risc de que els 
edificis es deteriorin i de que deteriorin el medi ambient en el seu entorn immediat. 
 
El present projecte compleix el requisit bàsic d’habitabilitat de Salubritat segons el CTE 
DB-HS, en el que s’estableixen cinc exigències bàsiques: HS1 Protecció davant 
l’humitat, HS2 recollida i evacuació de residus, HS3 qualitat de l’aire interior, HS4 
subministrament d’aigua i HS5 evacuació d’aigües. 
 
 
4.4.1. HS1 - Protecció davant l’humitat 
 
L’objectiu és limitar el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a 
l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència de l’aigua 
procedent de precipitacions atmosfèriques, escorrenties, del terreny o de 
condensacions, dipositant mitjans que impedeixin la seva penetració, o en el seu cas 
permetin l’evacuació sense danys. 
 
És d’aplicació en murs i paviments en contacte amb el terreny i en façanes i cobertes. 
 
 
Murs: 
S’obté el grau d’impermeabilitat de l’apartat del 2.1.1 de l’HS1 segons la presència 
d’aigua i el coeficient de permeabilitat del terreny.  
 
S’ha considerat que la presència d’aigua és baixa (la cara inferior del terra en contacte 
amb el terreny es troba per sobre del nivell freàtic) i que el coeficient de permeabilitat 
del terreny, a falta d’estudi geotècnic, es troba entre 10-3 i 10-7, el corresponent a 
sorra fina, barreges de sorres, llims i argiles segons la taula D.28 del DB SE-C. 
 
Per tant, segons la taula 2.1 de l’HS1 s’obté un grau d’impermeabilitat igual a 1. 
 
Les característiques que han de tenir els murs segons el grau d’impermeabilitat 
s’especifiquen a l’apartat 2.1.2.  
Els murs en contacte amb el terreny d’aquest projecte són els murs de contenció de 
terres de la planta soterrani. Entre ells trobem murs ja existents i murs de nova 
construcció. Els murs de nova construcció s’han dissenyat complint les especificacions 
del CTE.  
 
Segons la taula 2.2. les condicions de la sol·lució per als murs de nova construcció 
flexoresistent amb grau d’impermeabilització 1, escollin l’opció d’impermeabilització 
interior són: 
 
C1+I2+D1+D5 
 
C) Constitució del mur: 
C1: Quan el mur es construeixi in situ s’ha d’utilitzar formigó hidròfug. 
  
I) Impermeabilització: 
I2 L’impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant l’aplicació d’una pintura 
impermeabilitzant o segons l’establert en I1.  
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I1: La impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant la col·locació en el mur d’una 
làmina impermeabilitzant, o l’aplicació directa in situ de productes líquids, tals com 
polímers acrílics, cautxú acrílic, resines sintètiques o polièster.  
Si s’impermeabilitza interiorment amb làmina aquesta ha de ser adherida. 
Si s’impermeabilitza exteriorment amb làmina, quan aquesta sigui adherida s’ha de 
col·locar una capa antipunxonament a la seva cara exterior y quan aquesta no sigui 
adherida s’ha de col·locar una capa antipunxonament en cadascuna de les seves 
cares. En ambdós casos, si es disposa una làmina drenant es pot suprimir la capa 
antipunxonament exterior. 
Si s’impermeabilitza mitjançant aplicacions líquides s’ha de col·locar una capa 
protectora a la seva cara exterior excepte que es col·loqui una làmina drenant en 
contacte directe amb l’impermeabilització. La capa protectora pot estar constituïda per 
un geotèxtil o per morter reforçat amb una armadura. 
 
D) Drenatge i evacuació: 
D1: S’ha de disposar d’una capa drenant i una capa filtrant entre el mur i el terreny o, 
quan existeix una capa d’impermeabilització, entre aquesta i el terreny. La capa 
drenant pot estar constituïda per una làmina drenant, grava, una fàbrica de blocs 
d’argila porosos o altre material que produeixi el mateix efecte. Quan la capa drenant 
sigui una làmina, el remat superior de la làmina s’ha de protegir de l’entrada d’aigua 
procedent de les precipitacions i de les escorrenties. 
D5: S’ha de disposar una xarxa d’evacuació de l’aigua de pluja a les parts de la 
coberta i del terreny que puguin afectar al mur y s’ha de connectar aquesta a la xarza 
de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per la seva reutilització posterior. 
 
Per tant els murs estaran formats per formigó hidròfug armat, impermeabilització 
interior amb morter impermeabilitzant, i una capa drenant i filtrant entre el mur i el 
terreny. 
 
En els murs ja existents no hi ha hagut problemes d’humitats, per tant no és necessari 
realitzar cap actuació. 
 
 
Terres o paviments: 
S’obté el grau d’impermeabilitat de l’apartat del 2.2.1 de l’HS1 segons la presència 
d’aigua i el coeficient de permeabilitat del terreny.  
 
S’ha considerat que la presència d’aigua és baixa (la cara inferior del terra en contacte 
amb el terreny es troba per sobre del nivell freàtic) i que el coeficient de permeabilitat 
del terreny, a falta d’estudi geotècnic, es troba entre 10-3 i 10-7, el corresponent a 
sorra fina, barreges de sorres, llims i argiles segons la taula D.28 del DB SE-C. 
 
Per tant, segons la taula 2.1 de l’HS1 s’obté un grau d’impermeabilitat igual a 2, 
agafant com a valor del coeficient de permeabilitat del terreny >10-5 per ser més 
restrictiu. 
 
Les característiques que han de tenir els terres en contacte amb el terreny segons el 
grau d’impermeabilitat s’especifiquen a l’apartat 2.2.2.  
 
Els terres en contacte amb el terreny d’aquest projecte són els de la plantes soterrani. 
Entre ells trobem el ja existent i el de nova construcció. Els terra de nova construcció 
s’han dissenyat complint les especificacions del CTE.  
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Segons la taula 2.4. les condicions de la sol·lució per al terra de nova construcció, terra 
elevat o solera amb mur de gravetat o flexoresistent amb grau d’impermeabilització 2 
són, escollint solera sense intervenció en el terreny: 
 
C2+C3+D1 
 
C) Constitució del sòl: 
C2: Quan el terra es construeixi in situ s’ha d’utilitzar formigó de retracció moderada. 
C3: S’ha de realitzar una hidrofugació complementaria del terra mitjançant l’aplicació 
d’un producte líquid colmatador de poros sobre la superfície acabada del mateix. 
 
D) Drenatge i evacuació: 
D1: S’ha de disposar d’una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situat sota 
el terra. En el cas de que s’utilitzi com a capa drenant un emmacat, s’ha de disposar 
d’una làmina de polietilè per sobre d’ella. 
 
Per tant els terra estarà format per capa de graves, làmina de polietilè, formigó de 
retracció moderada i hidrofugació amb líquid colmatador de poros. 
 
Els punts singulars es resoldran segons l’apartat 2.2.3. Es segellarà la junta entre el 
terra i el mur amb una banda elàstica embeguda a la massa del formigó als dos 
costats de la junta. 
 
 
Façanes: 
S’obté el grau d’impermeabilitat de l’apartat del 2.3.1 de l’HS1 mitjançant la taula 2.5 
segons el grau d’exposició al vent i la zona pluviomètrica. 
 
La zona pluviomètrica de Matadepera és III segons la figura 2.4. 
 
Per obtenir el grau d’exposició al vent s’ha de consultar la taula 2.6, que depèn de la 
classe d’entorn de l’edifici (IV zona urbana, industrial o forestal, que pertany al tipus 
E1), la zona eòlica (C segons figura 2.5) i l’altura de l’edifici (<15m). Per tant el grau 
d’exposició al vent és V3. 
 
El grau d’impermeabilitat és 3. 
 
En el present projecte tenim una façana amb revestiment continu, cambra d’aire i envà 
interior, que no disposa d’aïllament.  
 
La totalitat de les façanes del projecte són ja existents, per tant no caldria aplicar 
aquest apartat del CTE. De totes maneres es col·locarà un aïllament de cara a 
millorar-les. 
 
Les condicions de les solucions per la façana s’especifiquen a la taula 2.7 del CTE. La 
sol·lució proposada més semblant a la façana en qüestió, segons la taula 2.7, és la 
d’una façana amb revestiment exterior per un grau d’impermeabilització < o = a 5: 
 
B3 + C1 
 
B3: S’ha de disposar d’una barrera de resistència molt alta a la filtració. Es considera 
com a tal un revestiment continu de las següents característiques: estanquitat a l’aigua 
suficient per que l’aigua de filtració no entri en contacte amb la fulla del tancament 
disposada immediatament per l’interior del mateix, adherència al suport suficient per 
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garantitzar la seva estabilitat; permeabilitat suficient al vapor per evitar el seu 
deteriorament com a conseqüència d’una acumulació de vapor entre ell i la fulla 
principal, adaptació als moviments del suport i comportament molt bo davant la 
fisuració, de manera que no es fisuri degut als esforços mecànics produïts pel 
moviment de l’estructura, pels esforços tèrmics relacionats amb el clima i amb 
l’alternança dia-nit, ni per la retracció pròpia del material constituent del mateix; 
estabilitat davant els atacs físics, químics i biològics que eviti la degradació de la seva 
massa. 
 
C1: S’ha d’utilitzar al menys una fulla principal d’espesor mitra, com pot ser una fàbrica 
recollida amb morter de mig peu de maó ceràmic. 
 
Segons el CTE, la façana en quesito hauria d’estar composada per una paret de maó 
de ceràmic de 14 cm de gruix amb revestiment continu exterior. Un arrebossat interior 
de resistència molt alta a la filtració, la cambra d’aire, l’aïllament, i envà interior de 
cartró-guix. 
 
La façana ja existent disposa de la paret de maó ceràmic de 14 cm de gruix amb 
revestiment continu exterior. La sol·lució proposada no és adient degut a que no es pot 
col·locar l’aïllament dins la cambra d’aire perquè les balconeres corredisses entren en 
aquesta, ni arrebossar interiorment el full principal perquè caldria enderrocar tots els 
envans interiors que formen la cambra d’aire. Per tant, es col·locarà un trasdossat de 
guix laminat amb aïllament a l’interior, considerant que la barrera de resistència a la 
filtració és substituïda per l’envà de 5 cm en lloc de l’arrebossat. 
 
Per tant tenim: revestiment continu exterior, paret de 14 cm de gruix de maó ceràmic, 
cambra d’aire de 10 cm, envà interior de 5 cm, aïllament i trasdossat de guix laminat. 
Es considera aquesta sol·lució suficient. 
 
 
Cobertes: 
 
El CTE estableix un únic grau d’impermeabilitat per cobertes. No es preveu fer cap 
actuació sobre la coberta. 
 
Aquesta és una coberta inclinada de teula àrab formada per bigues de formigó, 
enllistonat i capa de compressió. Disposa d’un aïllament interior sota les bigues de 
formigó, col·locat en una intervenció realitzada a l’edifici posterior a la seva 
construcció. 
 
Es considera que la coberta esta aïllada correctament. 
 
 
4.4.2. HS2 - Recollida i evacuació de residus 
 
L’objectiu és que els edificis disposin d’espais i medis per extreure els residus ordinaris 
generats en ells de manera acord amb el sistema públic de recollida, de manera que 
es faciliti l’adequada separació en origen dels citats residus, la recollida selectiva i la 
seva posterior gestió. 
 
El sistema de recollida dels residus de Matadepera és la recollida porta a porta. Per 
tant, s’ha de disposar però, d’un magatzem de residus per cadascuna de les fraccions 
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El període de recollida de cada fracció és el següent: 
 
Paper/cartró:  1 cop per setmana 
Envasos:  1 cop per setmana 
Matèria orgànica: Cada dia 
Vidre:   1 cop per setmana 
Varis:   1 cop per setmana 
 
 
En el cas de vivendes aïllades o agrupades horitzontalment el magatzem de 
contenidors pot servir a varies vivendes. Se’n construirà un per als 3 habitatges a 
l’exterior de l’edifici, situat al mur de façana del carrer. 
 
Dimensions del magatzem: 
 
La superfície útil del magatzem es calcula segons la següent formula: 
 
S = 0.8 x P x Σ (Tf x Gf x Cf x Mf) 
 
On: 
P=  nº d’ocupants 
Tf=  període de recollida en dies 
Gf= volum generat de la fracció per persona i dia (dm³/persona i dia) corresponent a 

1.55 per paper i cartró, 8.40 per envasos lleugers, 1.50 per matèria orgànica, 
0.48 per vidre i 1.50 per varis. 

Cf=  factor de contenidor (m²/l) que s’obté de la taula 2.1 i depèn de la capacitat de 
contenidor d’edifici que el servei exigeix per cada fracció. S’ha agafat una 
capacitat de 120 l , que correspon a 0.005 m²/l 

Mf=  coeficient de majoració, corresponent a 4 per la fracció varis, i a 1 per les altres. 
 
 
S= 0.8 x 15 x ( ( 7 x 1.55 x 0.005 x 1 ) + ( 7 x 8.40 x 0.005 x 1) + ( 1 x 1.5 x 0.005 x 1 ) 
+ ( 7 x 1.5 x 0.005 x 1 ) + ( 7 x 1.5 x 0.005 x 4 ) ) 
 
S=0.8 x 15 x ( 0.05425 + 0.294 + 0.0075 + 0.0525 + 0.21) 
 
S= 7.42 m² 
 
Les característiques dels magatzems de residus són les següents: 
-Temperatura interior inferior a 30º 
-Revestiment de parets impermeable amb trobades entre terra i parets arrodonides. 
-Presa d’aigua amb vàlvula de tall i bunera sifònica antimúrids al terra. 
-Il·luminació artificial de 100 lux i base d’endoll fixe de 16 A 2p+T 
 
Dimensions de l’espai de reserva: 
 
Cada vivenda ha de disposar d’un espai per emmagatzemar cadascuna de les cinc 
fraccions de residus generats en ella. 
 
En el cas de vivendes aïllades o agrupades horitzontalment, es pot utilitzar per les 
fraccions de paper/cartró i vidre l’espai del magatzem de contenidors. 
 
La capacitat d’emmagatzematge de cadascuna d’elles es calcula de la següent 
manera: 
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C= Ca x Pv  
 
On: 
Ca= coeficient d’emmagatzematge en dm³/persona, que s’obté de la taula 2.3 
Pv= nombre d’ocupants. 
 

Taula 2.3 
Envasos lleugers 7.80 
Matèria orgànica 3 

Pare/cartró 10.85 
Vidre 3.36 
varis 10.50 

Capacitat d’emmagatzematge per les diferents fraccions de cada habitatge: 
 
Envasos:   C= 7.8 x 5 = 39 dm³ = 0.039 m³ 
Matèria orgànica: C= 3 x 5 = 15 dm³ = 0.015 m³ 
Varis:   C= 10 x 5 = 50 dm³ = 0.05 m³ 
 
Les característiques d’aquests espai són les següents: 
-Han de tenir unes dimensions mínimes de 30x30 cm en planta i 45 dm³ 
-S’han de situar a la cuina o en zones annexes 
-El punt més alt ha d’estar a una alçada menor d’1.20m 
-L’acabat de la superfície a 30 cm al voltant d’ells ha de ser impermeable i fàcilment 
netejable. 
 
Es situaran tres contenidors a la cuina de cada habitatge de mides 30x30x60cm 
cadascun, i s’enrajolaran el 30cm que els envoltin de la paret on estiguin situats. 
 
 
4.4.3. HS3 - Qualitat de l’aire interior 
 
L’objectiu és que els edificis disposin de mitjans perquè els seus recintes puguin 
ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de manera 
habitual durant l’ús normal dels edificis, de manera que s’aporti un caudal suficient 
d’aire exterior i se’n garantitzi l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants. 
 
Per limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior en 
patis i façanes, l’evacuació dels productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques 
es produirà per la coberta, independentment del tipus de combustible i d’aparell que 
s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques. 
 
L’aire ha de circular dels locals secs als humits. Es consideren locals secs els 
dormitoris, menjadors i sales d’estar, on s’han de disposar obertures d’admissió. Es 
consideren locals humits banys, cuines i safarejos, on s’han de col·locar obertures 
d’extracció. Les particions situades entre aquests dos tipus de locals han de disposar 
d’obertures de pas. 
 
Les cuines, dormitoris, menjadors i sales d’estar han de disposar d’un sistema 
addicional de ventilació, és a dir, una finestra exterior practicable o una porta exterior. 
 
Les obertures d’extracció han d’estar connectades a un conducte d’extracció. Les 
cuines han de disposar d’un sistema addicional mecànic pels vapors i contaminants de 
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la cocció, per tant han de disposar d’un extractor connectat a un conducte d’extracció 
independent del de ventilació general. 
 
El dimensionat de dites obertures vé donat per les següents fórmules: 
 
Obertures d’admissió: 4xQv (caudal exigit en l/s) 
Obertures d’extracció: 4xQv (caudal exigit en l/s) 
Obertures de pas:  70 cm² 
 
El caudal de ventilació mínim en l/s de cada local s’obté de la taula 2.1. Es 
comptabilitza un ocupant per cada dormitori individual, 2 per cada dormitori doble, i la 
suma d’ocupants de tots els dormitoris per a menjador i sala d’estar. 
 

Local Per ocupant Per m² útils Altres paràmetres 
Dormitoris 5 - - 

Sala d’estar i 
menjadors 

3 - - 

Banys - - 15 per local 
Cuines - 2  

 
50 per local 

(específic per ventilació 
addicional de la cuina) 

Trasters i zones 
comuns d’aquests 

- 0,70  

Aparcaments i 
garatges 

- - 120 per plaça 

Magatzems de 
residus 

- 10 - 

 
 
Al nostre edifici tindrem els següents caudals de ventilació mínims: 
 

HABITATGE 1 
Local l/s Secció cm² Tipus 
Planta soterrani    
Garatge 120 480 Admissió/ Extracció natural 
Bany 15 60 Extracció 
Planta Baixa    
Despatx 5 20 Admissió 
Menjador 15 60 Admissió 
Cuina 20,48 81,92 Extracció 
Sala d’estar 15 60 Admissió 
Dormitori 1 10 40 Admissió 
Dormitori 2 5 20 Admissió 
Dormitori 3 5 20 Admissió 
Bany D1 15 60 Extracció 
Bany 15 60 Extracció 
Safareig 15 60 Extracció 
Planta sotacoberta    
Sala polivalent 1 15 60 Admissió 
Sala polivalent 2 15 60 Admissió 
 
 
 



         Pàg.38 
RECONVERSIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES A MATADEPERA                     
C/ PASCAL Nº11, MATADEPERA (BARCELONA)                              COMPLIMENT DEL CTE 
 
 
 

HABITATGE 2 
Local l/s Secció cm² Tipus 
Planta soterrani    
Garatge 120 480 Admissió/ Extracció natural 
Bany 15 60 Extracció 
Planta Baixa    
Menjador 15 60 Admissió 
Cuina 19,14 76,56 Extracció 
Sala d’estar 15 60 Admissió 
Dormitori 1 10 40 Admissió 
Dormitori 2 5 20 Admissió 
Dormitori 3 5 20 Admissió 
Dormitori 4 5 20 Admissió 
Bany D1 15 60 Extracció 
Bany 15 60 Extracció 
Safareig 15 60 Extracció 
Planta sotacoberta    
Sala polivalent  15 60 Admissió 
 
 

HABITATGE 3 
Local l/s Secció cm² Tipus 
Planta soterrani    
Garatge 120 480 Admissió/ Extracció natural 
Bany 15 60 Extracció 
Planta Baixa    
Despatx 5 20 Admissió 
Menjador 15 60 Admissió 
Cuina 19,32 77,3 Extracció 
Sala d’estar 15 60 Admissió 
Dormitori 1 20 40 Admissió 
Dormitori 2 5 20 Admissió 
Dormitori 3 5 20 Admissió 
Bany D1 15 60 Extracció 
Bany 15 60 Extracció 
Bany D2 15 60 Extracció 
Planta sotacoberta    
Sala polivalent  15 60 Admissió 
 
 
4.4.4. HS4 - Subministrament d’aigua 
 
L’objectiu és que els edificis disposin dels mitjans adequats per subministrar a 
l’equipament higiènic previst aigua apta pel consum humà de manera sostenible, 
aportant caudals suficients pel seu funcionament, sense alteració de les propietats 
d’aptitud pel consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, 
incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control de l’aigua. 
 
En les següents taules s’especifiquen els punts de consum previstos per cada 
habitatge i el seu caudal mínim segons la taula 2.1 de l’HS4. 
 
 
 



         Pàg.39 
RECONVERSIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES A MATADEPERA                     
C/ PASCAL Nº11, MATADEPERA (BARCELONA)                              COMPLIMENT DEL CTE 
 
 
 

HABITATGE 1 
Planta Cambra Punt consum Caudal (dm³/s) Caudal ACS 
PB Bany D1 Inodor cisterna 0.10 - 
  Lavabo 0.10 0.065 
  Dutxa 0.20 0.10 
 Bany Inodor cisterna 0.10 - 
  Lavabo 0.10 0.065 
  Dutxa 0.20 0.10 
 Cuina Aigüera 0.20 0.10 
  Rentavaixelles 0.15 0.10 
 Safareig Rentadora  0.20 0.15 
  safareig 0.20 0.10 
 Pati Aixeta  0.15 - 
PS Bany Inodor cisterna 0.10 - 
  rentamans 0.05 0.03 
 garatge Aixeta garatge 0.20 - 
 
 

HABITATGE 2 
Planta Cambra Punt consum Caudal (dm³/s) Caudal ACS 
PB Bany D1 Inodor cisterna 0.10 - 
  Lavabo 0.10 0.065 
  Dutxa 0.20 0.10 
  Bidet 0.10 0.065 
 Bany Inodor cisterna 0.10 - 
  Lavabo 0.10 0.065 
  Banyera 1,40 0.30 0.20 
 Cuina Aigüera 0.20 0.10 
  Rentavaixelles 0.15 0.10 
 Safareig Rentadora  0.20 0.15 
  safareig 0.20 0.10 
 Pati Aixeta  0.15 - 
PS Bany Inodor cisterna 0.10 - 
  rentamans 0.05 0.03 
 garatge Aixeta garatge 0.20 - 
 
 

HABITATGE 3 
Planta Cambra Punt consum Caudal (dm³/s) Caudal ACS 
PB Bany D1 Inodor cisterna 0.10 - 
  Lavabo 0.10 0.065 
  Dutxa 0.20 0.10 
  Bidet 0.10 0.065 
 Bany Inodor cisterna 0.10 - 
  Lavabo 0.10 0.065 
  Dutxa 0.20 0.10 
 Cuina Aigüera 0.20 0.10 
  Rentavaixelles 0.15 0.10 
  Rentadora  0.20 0.15 
  safareig 0.20 0.10 
 Pati Aixeta  0.15 - 
 Bany D3 Inodor cisterna 0.10 - 



         Pàg.40 
RECONVERSIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES A MATADEPERA                     
C/ PASCAL Nº11, MATADEPERA (BARCELONA)                              COMPLIMENT DEL CTE 
 
 
 

  Lavabo 0.10 0.065 
  Dutxa 0.20 0.10 
PS Bany Inodor cisterna 0.10 - 
  rentamans 0.05 0.03 
 garatge Aixeta garatge 0.20 - 
 
En els punts de consum la pressió mínima ha de ser de 100 kPa per aixetes comuns i 
de 150 kPa per fluxors i escalfadors, però no ha de superar en qualsevol punt els 500 
kPa. 
 
Per al dimensionat de la xarxa s’ha fet seguint el procediment de l’apartat 4 de l’HS4. 
S’ha escollit una velocitat corresponent a canonades termoplàstiques o multicapa 
compresa entre 0,50 i 3,50 m/s. 
 
Els diàmetres mínims de les derivacions als aparells venen donats per la taula 4.2, i 
els diàmetres mínims d’alimentació per la taula 4.3. 
 
 
4.4.5 HS5 - Evacuació d’aigües. 
 
L’objectiu és que els edificis disposin dels mitjans adequats per extreure les aigües 
residuals generades en ells de manera independent o conjunta amb les precipitacions 
atmosfèriques i les escorrenties. 
 
La xarxa d’aigües pluvials és ja existent i no s’efectuarà cap modificació en ella. 
Aquesta recull l’aigua de la coberta i terrasses mitjançant un sistema de canals de 
recollida i pendents, que la recircula fins a un “aljibe” per aprofitar-la posteriorment pel 
reg. Per tant, no s’aplicarà l’HS5. 
 
El dimensionat de la xarxa d’aigües residuals s’ha realitzats conforme als criteris 
establerts a l’apartat 4 de l’HS5. 
 
El dimensionat de les xarxes de petita evacuació vé donat pel diàmetre de les 
derivacions individuals de cada aparell i pel diàmetre dels ramals col·lectors entre els 
aparells sanitaris i els baixants. 
 
El diàmetre mínim del sifó i de la derivació individual i les unitats de desguàs de cada 
aparell vé donat per la taula 4.1 
 
Tipus d’aparell sanitari UD desguàs us privat Diàmetre mínim sifó i derivació 

individual ús privat 
Lavabo 1 32 
Bidet 2 32 
Dutxa 2 40 
Banyera 3 40 
Inodor cisterna 4 100 
Aigüera cuina 3 40 
Safareig 3 40 
Rentavaixelles 3 40 
Rentadora 3 40 
Bunera sifònica 1 40 
 
Les mides donades per la taula es consideren vàlides per ramals amb longitud menor 
d’1,50m. 



         Pàg.41 
RECONVERSIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES A MATADEPERA                     
C/ PASCAL Nº11, MATADEPERA (BARCELONA)                              COMPLIMENT DEL CTE 
 
 
 

 
El diàmetre dels ramals col·lectors entre els aparells sanitaris i el baixant vé donat per 
la taula 4.3 
 

Màxim numero UD 
pendent 

1% 2% 4% 
Diàmetre (mm) 

- 1 1 32 
- 2 3 40 
- 6 8 50 
- 11 14 63 
- 21 28 75 

47 60 75 90 
123 151 181 110 
180 234 280 125 
438 582 800 160 
870 1150 1680 200 

El dimensionat dels baixants s’obté agafant el major dels valors que s’obtinguin de la 
taula 4.4. per a una alçada de fins a 3 plantes 
 

Màx. num UD baixant Màx. num UD a cada 
ramal 

Diàmetre (mm) 

10 6 50 
19 11 63 
27 21 75 

135 70 90 
360 181 110 
540 280 125 

1208 1120 160 
2200 1660 200 
3800 2500 250 
6000 4320 315 

 
El dimensionat dels col·lectors horitzontals s’obté de la taula 4.5 
 

Màxim numero UD 
pendent 

1% 2% 4% 
Diàmetre (mm) 

- 20 25 50 
- 24 29 63 
- 38 57 75 

96 130 160 90 
264 321 382 110 
390 480 580 125 
880 1056 1300 160 

1600 1920 2300 200 
2900 3500 4200 250 
5710 6920 8290 315 
8300 10000 12000 350 
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HS SALUBRITAT                                                                                                                                  
Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 

HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 

“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a 
conseqüència de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que 
impedeixin la seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny   Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua Alta Mitja Baixa

TERRES

Coeficient de permeabilitat del terreny   Ks (cm/s) > 10-5  10-5 Grau d’impermeabilitat

Presència d’aigua Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 

Zona Pluviomètrica I II  III IV V Grau d’impermeabilitat 

Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn E0 E1

COBERTES

El Grau d’impermeabilitat exigit és únic e independent de factors climàtics.  

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 per tal d’assolir 
aquest grau d’impermeabilitat. 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4

del DB HS 1 respectivament. 

HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 

En funció del sistema de 
recollida municipal  

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis
d’altres usos 

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

1
Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

2

3

RECONVERSIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES 
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HS SALUBRITAT                                                                                                                                  
Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin 
de manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió 
de l’aire viciat pels contaminants. 

Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”

- Dormitoris   5 l/s persona Admissió d’aire 
de l’espai exterior
(1) - Sala   3 l/s persona 

- Banys  15 l/s local 

Sistema 
General 

Extracció de 
l’aire viciat     
fins a la coberta - Cuina   2 l/s m2

i

  8 l/s local si hi ha 
aparells de combustió

Cabals mínims: 
(DB HS3 taula 2.1)

Sistema 
Addicional

Extracció de 
l’aire viciat     
fins a la coberta

- Extractor 
de l’aparell 
de cocció:  

 50 l/s      

- Híbrid, o bé- General del conjunt de l’habitatge:

- Mecànic 

- Complementari: de sala, dormitoris i cuina, mitjançant finestres o 
portes exteriors practicables (1)

Interior dels habitatges 

Sistemes      
de ventilació: 
(DB HS 3   
apartat 3.1.1)

- Addicional: de cuina, amb extracció mecànica de l’aparell de 
cocció (2)

- Natural, 

- Híbrid, o bé

Magatzem de residus 
en edificis d’habitatges (3)

Cabal mínim: 
(DB HS3 taula 2.1)

10 l/s m2  Sistema de ventilació: 
(CTE DB HS 3 apartat 3.1.2)

- Mecànic 

- Natural, 

- Híbrid, o bé

Trasters en edificis 
d’habitatges

Cabal mínim: 
(DB HS3 taula 2.1)

0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: 
(CTE DB HS 3 apartat 3.1.3)

- Mecànic 

- Natural, o béAparcaments Cabal mínim: 
(DB HS3 taula 2.1)

120 l/s plaça Sistema de ventilació: 
(CTE DB HS 3 apartat 3.1.4) - Mecànic 

VENTILACIÓ    
DELS RECINTES 

Es garantiran els 
cabals mínims de 
ventilació mitjançant 
la implantació de 
sistemes de 
ventilació adequats 

Locals d’altres tipus        - Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3. (4)

EVACUACIÓ DELS 
PRODUCTES DE 
LA COMBUSTIÓ 

De les instal·lacions 
tèrmiques 

- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la 
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (5)

(1)  
Espai exterior: És aquell que permet inscriure un cercle de diàmetre D  H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D  4 m.           
(CTE DB HS 3 apartat 3.2.1) 

     * Cal tenir en compte que aquest document DB HS 3 condiciona les dimensions dels patis i espais exteriors als que hauran d’obrir les finestres de les sales, 
dormitoris i cuines, així com les obertures d’admissió del sistema general de ventilació. Estableix uns valors molt més exigents que el D. 259/2003, 
d’habitabilitat i que els de les Ordenances municipals. 

(2)  
Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el  D. 259/2003 
d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta  de l’edifici.

(3)  
Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació. 

(4)  
Altres normatives que regulen les condicions de ventilació en els recintes són el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques, RITE, RD 1751/1998, el RD  486/1997 
de Seguretat i Salut en els llocs de treball i, en alguns casos, les Ordenances municipals. 

(5) 
Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1751/1998), Reglament de 
combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.

✔

✔

✔

✔
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HS SALUBRITAT                                                                                                                                  
Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns 
que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 

Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal 
que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà. 

 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva 
compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no 
disminuir la vida útil de la instal·lació. 

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de 
gèrmens patògens.

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública

Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació

Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa: Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat

Cabals
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s urinaris amb cisterna 

q  0,05l/s “pileta” de rentamans 

q  0,10l/s rentamans, bidet, inodor 

q  0,15l/s urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada

q  0,20l/s dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q  0,25l/s rentavaixelles industrial (20 serveis)  

q  0,30l/s banyera  1,40m, aigüera no domèstica 

q  0,60l/s rentadora industrial (8kg)

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s   “pileta de rentamans

q  0,065l/s rentamans, bidet 

q  0,10l/s   dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 

q  0,15l/s   banyera < 1,40m rentadora domèstica

q  0,20l/s   banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q  0,40l/s   rentadora industrial (8kg)

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament   
als punts de consum 

Temperatura d’ACS: Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge)

Dimensions dels locals Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats)

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars)

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m 

ESTALVI D’AIGUA  Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran.

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Paràmetres del DB HS per al compliment de les exigències en el Projecte Bàsic 

HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a 
l’evacuació d’altre tipus de residus. 

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments 
hidràulics.

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics.

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior.

Dimensionat Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures.

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu 
manteniment i reparació, per a la qual cosa tenen que disposar-se a la vista o allotjades en 
forats o “patinets” registrables, o bé disposaran arquetes o registres.

✔

✔

✔

✔



FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes
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ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes

Mitgeres descobertes 

DEFINICIÓ DEL GRAU D’ IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES

Zona Pluviomètrica I  II III IV V Grau d’impermeabilitat

Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C    

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn E0 E1

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

Ventilada Grau  5 B3+C1

Grau  2 B1+C1+J1+N1 C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2 B2+C1+J1+N1

Grau  4 B2+C1+H1+J2+N2

Amb  
cambra
d’aire No

ventilada

Grau  5 B3+C1

Grau  2 B1+C1+J1+N1 C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2

FAÇANA CARA 
VISTA 

Sense cambra d’aire 

Grau  5 B3+C1

Ventilada Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1

Amb  
cambra
d’aire No

ventilada

aïllament situat
a la cambra d’aire 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 R3+C1

Grau  2 R1+C1

Grau  3 R1+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
CONTINU

Sense cambra d’aire 

aïllament situat
a la cambra d’aire 

Grau  5 R3+C1 B3+C1

aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R2+C1

Ventilada

aïllament situat
a la cambra d’aire 

Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1

Amb  
cambra
d’aire

No
ventilada

Grau  5 R2+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
DISCONTINU

Sense cambra d’aire Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 

Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui. 

✔

✔

✔

✔

Taula 5

Taula 6
3

✔

✔

✔
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Evacuació de residus 

Res idenc ia l  Hab i ta tge
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Ref. del projecte                                                                                                                              novembre 2007 -  Oficina Consultora Tècnica COAC 1/2

 Ref. del projecte 

AMBIT  D ’APLICACIÓ  

tipus de recollida municipal o de barri espais a l’edifici espais a l’habitatge 

edifici d’habitatges 
plurifamiliar

recollida amb contenidors de carrer espai de reserva espai d’emmagatzematge immediat 

habitatge unifamiliar espai d’emmagatzematge immediat 

1 CONJUNT DE L’EDIFICI Contemplat en projecte 

- Recorregut entre magatzem i exterior, amplada  1,20 m (admesos estrangulaments  20 cm i L  45 cm)

- Les portes del recorregut, obren en el sentit de la sortida 

- La pendent del recorregut és inferior al 12% i no hi ha graons  

SITUACIÓ:

- Si està fora l’edifici, la distància a l’accés del mateix, es inferior a 25 m 

- El disseny i emplaçament garanteixen que la temperatura interior no superi els 30ºC 

- Revestiment de parets i terres impermeable i fàcilment netejable 
CONFIGURACIÓ

- Trobades entre parets i terres son arrodonides 

- Conté al menys una presa d’aigua amb vàlvula de tancament , ( q  0,2 l/seg     DB HS-4) 

- Conté una bunera  sifònica antimúrida al terra, ( desguàs Ø  50 mm    DB HS-5) 

- Disposa d’ il·luminació artificial que proporciona 100 lux a una alçada de 1m 

INSTAL.LACIONS

- Base d’endoll fixa 16A 2p+T (segons UNE 20.315:1994) 

P  ocupants de l’edifici (suma de dormitoris senzills i doble de número de dormitoris dobles) ocupants

Mf coeficient de majoració: 4 fracció varis. 1 resta de fraccions 
paper / cartró 0,039 matèria orgànica 0,005 varis 0,152 Ff · Mf

factor de fracció en m2/ persona envasos lleugers 0,060 vidre 0,012 total 0,268 

HS 2

SUPERFICIE

Superfície útil espai de reserva, SR= P·  (Ff· Mf) m2  3,5 m2

segons superfície risc baix
5 m2 < S  15 m2

risc mig         
15 m2  S  30 m2

risc alt         
S > 30 m2

resistència  al foc estructura portant R90  R120  R180 

resistència al foc parets i sostres  EI 90  EI 120  EI 180 

vestíbul d’independència - SI  SI 

portes de comunicació EI2 45-C5  2 x EI2 30-C5 2 x EI2 45-C5 

recorregut màxim d’evacuació fins 
sortida del local 

 25 m  25 m  25 m 

parets i sostres B-s1,d 0 

SI

Zona de risc 
especial  
(condicions dels 
elements respecte 
la resta de l’edifici)

classes de reacció al 
foc dels elements 
constructius paviments BFL-s1 

extintor portàtil a l’exterior del 
magatzem i proper a la porta d’accés.

eficàcia 21 A-113 B SI 4 

PROTECCIÓ 
CONTRA
INCENDIS

Dotació contra 
incendis 

a l’interior del magatzem els 
necessaris per que el recorregut real 
fins algun d’ells , inclòs el situat a 
l’exterior no sigui major de: 

15 m  15 m  10 m 

Cabal cabal mínim de ventilació exigit  qv 10 l/s m2útil l/s

obertures mixtes (admissió i/o extracció) situades al menys a dues parets 
oposades del magatzem, cap punt dista més de 15 m de l’obertura més propera 

natural 
es ventilen a través d’obertures d’admissió i extracció comunicades directament 
amb l’exterior, i amb una separació vertical entre elles de 1,5 m 

els conductes d’admissió tenen longitud 10 m 

el magatzem esta compartimentat, l’obertura d’extracció es disposa al 
compartiment més contaminat, la d’admissió a l’altre/s espais i es disposen 
obertures de pas entre els espais 

híbrida

les obertures d’extracció es connecten a conductes d’extracció, que no es 
comparteixen amb locals d’altres usos 

el magatzem esta compartimentat, l’obertura d’extracció es disposa al 
compartiment més contaminat, la d’admissió a l’altre/s espais i es disposen 
obertures de pas entre els espais 

Espai de reserva 
 Característiques

HS 3 VENTILACIÓ

Tipus 
ventilació 

mecànica
les obertures d’extracció es connecten a conductes d’extracció, que no es 
comparteixen amb locals d’altres usos 

✔

RECONVERSIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔
15

4.0
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✔

✔

✔
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2 INTERIOR DELS HABITATGES (espai d’emmagatzematge immediat) Contemplat 
en projecte 

la cuina - Els espais destinats a matèria orgànica i envasos lleugers es disposen a: 

zones annexes auxiliars 

- El punt més alt és a una alçada del terra  1,20 m 

- L’accés als espais d’emmagatzematge, no necessita d’elements auxiliars (escaletes, tamborets, ..) 

SITUACIÓ:

- Son habitatges aïllats o agrupats horitzontalment, per les fraccions de paper i vidre s’utilitza el magatzem de 
contenidors de l’edifici. 

CONFIGURACIÓ - L’acabat de la superfície de qualsevol element situat a menys de 30 cm dels límits de l’espai 
d’emmagatzematge és impermeable i fàcilment rentable 

C  Capacitat dins de l’habitatge per fracció en dm3 . C =  CA · PV

PV ocupants de l’habitatge (suma de dormitoris senzills i el doble de número de dormitoris dobles) 

CA coeficient d’emmagatzematge per persona i fracció (dm3/persona). (en gris contenidor mínim, 
dimensions en planta  30 x 30 cm i volum  45 dm3 )

PV envasos lleugers matèria orgànica paper/ cartró vidre varis
1 7,80 3,00 10,85  3,36  10,50  

2 15,6 6,00 21,70 6.72 21,00 

3 23,4 9,00 32,55 10,08 31,50 

4 31,2 12,00 43,40 13,44 42,00 

5 39 15,00 54,25 16,80 52,50 

6 46,8 18,00 65,10 20,16 63,00 

7 54,6 21,00 75,95 23,52 73,50 

8 62,4 24,00 86,80 26,88 84,00 

Espai
d’emmagatzematge 
immediat

Característiques

HS 2 

CAPACITAT 
D’EMMAGATZEMATGE

9 70,2 27,00 97,65 30,24 94,50 

✔

✔
✔

✔

✔

✔
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RECONVERSIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES A MATADEPERA                     
C/ PASCAL Nº11, MATADEPERA (BARCELONA)                              COMPLIMENT DEL CTE 
 
 
 

4.5.Protecció contra el soroll 
 
L’objectiu consisteix a limitar, dins dels edificis i en condicions normals d’utilització, el 
risc de molèsties o enfermetats que el soroll pugui provocar als usuaris. 
 
Per satisfer aquests requisits, els elements constructius han de tenir unes 
característiques adequades per reduir la transmissió del soroll aeri, el soroll 
d’impactes, el soroll i vibracions de les instal·lacions de l’edifici, i per limitar el soroll 
reverberant dels recintes. 
 
El present projecte compleix el requisit bàsic d’habitabilitat de protecció contra el soroll 
segons el CTE DB-HR. 
 
Per garantir les característiques abans esmentades s’ha escollit la opció simplificada 
per vivenda unifamiliar adossada de l’annex J del CTE-HR 
 
Aquest ens marca els següents criteris: 
 
-L’índex global de reducció acústica de l’envaneria serà major o igual a 33 dBA 
-Les condicions per als elements de separació verticals en el cas que les vivendes 
comparteixin estructura horitzontal han de complir l’establert a l’apartat 3.1.2.3.4 
(compliran l’establert a la taula 3.2) 
-Les condicions per als elements de separació horitzontals en el cas que les vivendes 
comparteixin estructura horitzontal han de complir l’establert a la taula J.1. 
-Les façanes, terres i cobertes en contacte amb l’aire exterior han de complir l’establert 
a l’apartat 3.1.2.5. (compliran l’establert a la taula 3.4) 
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RECONVERSIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES A MATADEPERA                     
C/ PASCAL Nº11, MATADEPERA (BARCELONA)                              COMPLIMENT DEL CTE 
 
 
 

4.6.Estalvi d’energia 
 
L’objectiu és aconseguir un ús racional de l’energia necessària per l’utilització dels 
edificis, reduint a límits sostenibles el seu consum i aconseguir així mateix que una 
part d’aquest consum procedeixi de fonts d’energia renovable. 
 
El present projecte compleix el requisit bàsic d’habitabilitat d’estalvi d’energia segons 
el CTE DB-HE, en el que s’estableixen cinc exigències bàsiques: HE1 limitació de la 
demanda energètica, HE2 rendiment de les instal·lacions tèrmiques, HE3 eficiència 
energètica de les instal·lacions d’il·luminació, HE4 contribució solar mínima d’aigua 
calenta sanitària, i HE5 contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 
Les exigències bàsiques HE1 i HE5 no són d’aplicació en el present projecte. 
 
 
4.6.1. HE1 - Limitació de la demanda energètica 
 
Els edificis disposaran d’una evolvent de les característiques que limitin adequadament 
la demanda energètica necessària per assolir el benestar tèrmic en funció del clima de 
la localitat, l’ús de l’edifici i el règim d’estiu i hivern, així com les seves característiques 
d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar, reduint el risc 
d’aparició d’humitats de condensació superficials i intersticials que puguin perjudicar 
les seves característiques i tractant adequadament els ponts tèrmics per limitar les 
pèrdues o guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics en els mateixos. 
 
Aquesta exigència bàsica no és d’aplicació en el present projecte degut a que no es 
tracta d’un edifici de nova construcció sinó una reforma on es renoven menys del 25 % 
dels seus tancaments. 
 
 
4.6.2. HE2 - Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 
 
Els edificis disposaran de les instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a 
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants. Aquesta exigència es regeix pel 
reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis RITE. 
 
 
4.6.3. HE3 - Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
 
Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels 
seus usuaris i a la vegada eficaces energèticament disposant d’un sistema de control 
que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com un sistema de 
regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixen 
unes determinades condicions. 
 
No és d’aplicació a l’interior de les vivendes. 
 
 
4.6.4 HE4 -Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
 
En els edificis amb previsió de demanda d’ACS i així ho estableixi el CTE, una part de 
les necessitats energètiques tèrmiques derivades d’aquesta demanda es cobrirà 
mitjançant la incorporació en els mateixos sistemes de captació, emmagatzematge i 
utilització d’energia solar de baixa temperatura, adequada a la radiació solar global del 
seu emplaçament i a la demanda d’aigua calenta de l’edifici. 
 



juliol 2007 (v.1) Oficina Consultora Tècnica COAC 

HE ESTALVI D’ENERGIA. 
DB-HE 3: Paràmetres per al compliment de les exigències bàsiques 

HE 3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 

Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (art.15.3 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la vegada eficaces energèticament 
disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi 
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions”

Edificis de nova construcció 

Rehabilitació d’edificis existents  Edificis existents amb superfície útil > 1000m2 i en els que es renovi més del 25% de la 
superfície  il·luminada

Reformes de:  
- locals comercials 
- edificis d’ús administratiu

 quan es renovi la instal·lació d’il·luminació

Edificis i monuments amb valor històric o arquitectònic reconegut, quan el compliment de les exigències del 
HS-3 pugui alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte 

Construccions provisionals amb un període d’utilització previst   2anys 
Instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials 
Edificis independents amb una superfície total < 50m2

Interior dels habitatges 

Àmbit d’aplicació 

INSTAL·LACIONS 
D’IL·LUMINACIÓ 
INTERIOR de: 

S’exclouen:

Enllumenats d’emergència

Es garantiran els valors límits fixats a continuació en funció de l’ús de cada zona i del grup al que pertany.  
(el valor inclou la il·luminació general i la d’accent, exclou la d’il·luminació d’aparadors i zones d’exposició)

ZONES del GRUP 1: zones de no representació VEEI

- administratiu en general

- andanes d’estacions de transport 

- sales de diagnòstic  

- pavellons d’exposicions o fires 

3,5

- aules i laboratoris  4,0

- habitacions d’hospital 

- zones comunes  
4,5

- magatzems, arxius, sales tècniques i cuines 

- aparcaments 

- espais esportius  

5,0

- recintes interiors assimilables a Grup 1 i no descrits al llistat anterior 4,5

ZONES del GRUP 2: zones de representació 

- administratiu en general

- estacions de transport  

- supermercats, hipermercats i grans magatzems 

- biblioteques, museus i galeries d’art 

6,0

- zones comunes en edificis residencials 7,5

- centres comercials (s’exclou les botigues) 8,0

- hosteleria i restauració  

- religiós en general

- sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i convencions; sales d’oci o espectacle, sales de 
reunions i sales de conferències  

- botigues i petit comerç  

- zones comunes  

10

- habitacions d’hotels, hostals, etc. 12

VEEI (W/m2)

Valor 
d’Eficiència 
Energètica de la 
instal·lació 

- recintes interiors assimilables a Grup 2 i no descrits al llistat anterior 10

 Per a cada zona  Es disposarà, com a mínim, d’un sistema d’encesa i apagada 
manual, a manca d’un altre sistema de control. 
(no s’accepta com a únic sistema de control, l’encesa i apagada 
des del quadre elèctric)

 Per a zones d’ús esporàdic El control d’encesa i apagada s’haurà de fer per: 
- sistema de control de presència,    o bé 
- sistema de temporització

 les lluminàries situades sota una lluerna: Sempre

                                
EXIGÈNCIA 

SISTEMES DE 
CONTROL i 
REGULACIÓ
de les 
instal·lacions
d’il·luminació de 
les zones dels 
grups
1 i 2  

 Per a zones amb aprofitament de 
la llum natural 
No és d’aplicació a 

- zones comunes d’edificis residencials
- habitacions d’hospital 
- habitacions d’hotels, hostals, etc.

 la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una 
distància < 3m de la finestra: 
En zones amb tancaments de vidre a l’exterior o a patis/atris on 
es donin unes determinades relacions entre l’edifici projectat, 
l’obstacle exterior, la superfície vidrada d’entrada de llum i les 
superfícies interiors del local. (DB HE-3 art. 2.2b) 

✔

✔

✔

✔

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
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4.7.Compliment d’altres reglaments i disposicions 
 
 
Segons la LOE (Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, Capítol II, 
article 3), s’estableixen els següents requisits bàsics de l’edificació: 
 

a) Relatius a la funcionalitat: 
-Utilització: de tal manera que la disposició i les dimensions dels espais i 
la dotació de les instal·lacions facilitin l’adecuada realització de les 
funcions previstes a l’edifici. 
-Accessibilitat: de tal manera que es permeti a les persones amb 
mobilitat i comunicació reduïdes l’accés i la circulació per l’edifici en els 
termes previstos per la seva normativa específica. 
-Accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i d’informació: 
d’acord amb l’establert a la seva normativa específica. 

  
b) Relatius a la seguretat: 

-Estructural. 
-En cas d’incendi. 
-Utilització. 

 
c) Relatius a l’habitabilitat: 

-Higiene salut i protecció del medi ambient. 
-Protecció contra el soroll. 
-Altres aspectes funcionals d’elements constructius o instal·lacions. 

 
El compliment dels requisits bàsics dels apartats b i c estan regits pels diferents 
apartats del CTE exposats anteriorment. En aquest apartat es justificaran els requisits 
bàsics referents a la funcionalitat, no inclusos dins el marc normatiu del CTE i basats 
en altres reglaments i normatives. 
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4.7.1. Utilització 
 
Normativa referent al requisit Basic de funcionalitat: Utilització 
La següent normativa es refereix a l’ús d’habitatge: 
-Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges, 
D. 282/91 (DOGC: 15/1/92). 
-Llei de l'habitatge, Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 
-Llibre de l'edifici, D. 206/92 (DOGC: 7/10/92) 
-Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la 
revisió de l'estat de conservació dels edificis d’habitatges, D. 158/97 (DOGC: 16/7/97) 
-Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula 
d’habitabilitat, D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 
 
 
4.7.1. Accessibilitat 
 
Normativa referent al requisit Basic de funcionalitat: 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 
-Ley de integración social de los minusválidos, Ley 13/82 BOE 30/04/82 
-CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes, RD 314/2006 “Codi Tècnic de 
l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
 
4.7.1. Telecomunicacions 
 
Normativa referent al requisit Basic de funcionalitat: Telecomunicacions 
-Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación, RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 
10/2005 (BOE 15/06/2005) 
-Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones,  
-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 
-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) 
-Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i 
altres serveis per cable als edificis, D. 172/99 (DOGC:  07/07/99) 
-Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per 
a l’accés al servei de telecomunicacions per cable, D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
-Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, 
adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades 
associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit, D 117/2000 (DOGC: 
27/03/00) 
-Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya, D 360/1999 
(DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)  
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  DADES DE L’EDIFICI: 

Situació: 

Municipi : Nombre d’habitatges: 

Nova edificació Reconversió d’antiga edificació Gran rehabilitació 

REQUISITS GENERALS QUE AFECTEN AL CONJUNT DE L’EDIFICI

CONSTRUCCIÓ PROJECTE 

CARACTERÍSTIQUES - suportar amb seguretat sobrecàrregues d’ús > 200 kg/m
2

- estar protegida d’humitats, sempre que aquestes no siguin degudes a un mal ús 

- ser estanca a les aigües pluvials 

- evitar la inundació de l’habitatge 

- estar aïllada tèrmicament i acústicament segons normativa vigent 

- ser accessible al servei de bombers i complir la normativa de protecció contra incendis 

- el sòl trepitjable estar completament pavimentat i ser resistent al desgast per l’ús normal 

INSTAL·LACIONS 

FONTANERIA - Subministrament directe de xarxa 

- Captació pròpia o aforament Dipòsit de 200 l / habitatge + 150 l / habitació (a partir de la segona) 

SANEJAMENT - Connexió a xarxa pública de clavegueres SI 

NO  Depuració prèvia 

ELECTRICITAT - Segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent   

TELECOMUNICACIONS - Xarxa de telefonia bàsica i de radiodifusió i televisió segons normativa vigent aplicable  

ESPAIS D’ACCÉS A L’HABITATGE 

- espai públic 

- espai comú 

ACCÉS Des de: 

- espai annex al mateix habitatge al qual es té accés de la mateixa manera 

Amplada lliure -  1 m. 

- permet el pas d’un rectangle que en posició horitzontal mesuri 1,90m x 0,50m 

Alçada lliure 
-  2,10 m (s’admet a les escales una alçada lliure  2,00 m, mesurada en el punt 

més desfavorable de cada graó) 

Portes - amplada lliure de pas  0,80 m 

- alçada lliure  2 m. 

Desnivells Els desnivells > 0,60 m cal que disposin de baranes o elements protectors 

1 per escala si: - Desnivell entre via pública i qualsevol habitatge  3 plantesASCENSORS 

- Desnivell entre via pública i qualsevol habitatge implica pujar / baixar > 12 m

- Hi ha > 12 habitatges per  sobre / sota de la planta d’accés 

2 per escala si: -Desnivell entre via pública i qualsevol habitatge  6 plantes     i

- Hi ha  24 habitatges per sobre / sota de la planta d’accés 

ESCALES Graons - alçada  0,185m. 

- estesa  0,28m. 

Han de tenir una línia de pas de 0,28m mesurada a 0,50m de la línia interior del passamà

 Tram Desnivell salvat pel tram d’escala  3,20 m

Proteccions - Amb element protector o barana no escalable,  alçada 0,95m

- Si està composta per brèndoles, separació  0,12 m 

Ventilació Si es desenvolupen en més d’una planta:  

obertura de ventilació  1,00 m
2
 en la planta baixa i la planta superior 

INSTAL·LACIONS Il·luminació 

artificial

En tot el recorregut des del carrer i altres zones de l’edifici de manera que quan s’hi 

transiti pugui quedar il·luminat 

Porter electrònic Disposar d’un porter electrònic o un sistema similar (excepte en habitatges unifamiliars) 

PATIS 

- Permeten inscriure-hi una circumferència de diàmetre  1/6 de l’alçada 

del pati amb un mínim de 3m 

- Superfície mínima dels patis en funció del nombre de plantes:

  núm. plantes  3  4  5  6  7 > 7 

   9 11 12 14 16 18 

PATIS: 

- Que computen en el CÀLCUL

DE PERÍMETRE DE FAÇANA 

- A on HI  VENTILEN HABITACIONS 

Característiques: 

 sup. patis (m
2
)

- Permeten inscriure-hi una circumferència de diàmetre  1/7 de l’alçada 
del pati amb un mínim de 2m 

- Superfície mínima dels patis en funció del nombre de plantes:

  núm. plantes  3  4  5  6  7 > 7 

   4    5    6    8 10 12 

PATIS: 

- A on HI VENTILEN CUINES I 

CAMBRES HIGIÈNIQUES 

Característiques: 

 sup. patis (m
2
)

- Si està cobert amb claraboia, es garanteix una sortida d’aire en el seu coronament de 

superfície  superfície en planta del pati 

- Si la relació entre l’alçada del pati i la línia recta horitzontal màxima que es pot traçar 

en planta és  2 té presa d’aire exterior per la part inferior del pati 

PATIS:  

característiques generals:

- Als patis de parcel·la o ventilació als quals hi ventilin peces principals, banys o cuines, 
no hi ventilen aparcaments col·lectius ni locals amb activitats industrials 

Data L’arquitecte/a

C/Pascal nº 11

Matadepera 3

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

gener 2009 Marta Ruiz Domènech
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HABITATGE tipus:

PERÍMETRE DE FAÇANA

Cal garantir P  S u / 8 i   P 4m
P= mCOMPOSICIÓ MÍNIMA: 

Una sala,  una cambra higiènica, un equip de cuina  i 
permetre la instal·lació directa d’un equip de rentat de roba SUPERFÍCIE ÚTIL interior Su   30 m

2
m

2
Su =                 m

2

NOMBRE DE PECES 

Habitació (H)Sala

(S) 6 m
2

 Su <  8 m
2
 Su  8 m

2

Cuina 

(C)

Cambra 

Higiènica (B) 
Sala-Cuina

(S-C)

Galeria

(G)

Altres: Peces interiors que 
es poden independitzar 

El nombre (n) màxim de peces de  Su  6m
2
 en les quals es pot dividir l’habitatge  n S

u

/ 10

PROGRAMA FUNCIONAL OCUPACIÓ MÀXIMA RECOMANADA A TÍTOL ADMINISTRATIU (NPP) (art. 7.2) 

2 persones Superfície útil mínima (m
2
) 30 40 48 56 64 72 80 8+8n 

 2 persones Nombre persones programa (NPP) 3 4 5 6 7 8 9 n NPP =

HABITATGE tipus:

PERÍMETRE DE FAÇANA

Cal garantir P  S u / 8  i P 4m

P= mCOMPOSICIÓ MÍNIMA: 

Una sala,  una cambra higiènica, un equip de cuina  i 

permetre la instal·lació directa d’un equip de rentat de roba SUPERFÍCIE ÚTIL interior Su   30 m
2

m
2

Su =                 m
2

NOMBRE DE PECES 

Habitació (H)Sala

(S) 6 m
2

 Su <  8 m
2
 Su  8 m

2

Cuina 

(C)

Cambra 

Higiènica (B) 
Sala-Cuina 

(S-C)

Galeria

(G)

Altres: Peces interiors que 
es poden independitzar 

El nombre (n) màxim de peces de  Su  6m
2
 en les quals es pot dividir l’habitatge  n S

u

/ 10

PROGRAMA FUNCIONAL OCUPACIÓ MÀXIMA RECOMANADA A TÍTOL ADMINISTRATIU (NPP) (art. 7.2) 

2 persones Superfície útil mínima (m
2
) 30 40 48 56 64 72 80 8+8n 

 2 persones Nombre persones programa (NPP) 3 4 5 6 7 8 9 n NPP =

HABITATGE tipus:

PERÍMETRE DE FAÇANA

Cal garantir P S u / 8  i  P 4m
P= mCOMPOSICIÓ MÍNIMA: 

Una sala,  una cambra higiènica, un equip de cuina  i 
permetre la instal·lació directa d’un equip de rentat de roba SUPERFÍCIE ÚTIL interior Su   30 m

2
m

2
Su =                 m

2

NOMBRE DE PECES 

Habitació (H)Sala

(S) 6 m
2

 Su <  8 m
2
 Su  8 m

2

Cuina 

(C)

Cambra 

Higiènica (B) 
Sala-Cuina 

(S-C)

Galeria

(G)

Altres: Peces interiors que 
es poden independitzar 

El nombre (n) màxim de peces de  Su  6m
2
 en les quals es pot dividir l’habitatge  n S

u

/ 10

PROGRAMA FUNCIONAL OCUPACIÓ MÀXIMA RECOMANADA A TÍTOL ADMINISTRATIU  (NPP) (art. 7.2) 

2 persones Superfície útil mínima (m
2
) 30 40 48 56 64 72 80 8+8n 

 2 persones Nombre persones programa (NPP) 3 4 5 6 7 8 9 n NPP =

INTERIOR DE L’HABITATGE: PARÀMETRES COMUNS A GARANTIR EN TOTS ELS HABITATGES 

ZONES DE PAS I 

DISTRIBUCIÓ 

Característiques: alçada  2,10m 

amplada  0,90m

Escales:                alçada  2,00m en el punt més desfavorable 
de cada graó 

Cas particular:     Si les peces d’un habitatge estan situades 

en un local discontinu, la comunicació 
entre elles s’ha de fer per mitjà d’un espai 
d’ús exclusiu del mateix habitatge 

DESNIVELLS Els desnivells que puguin representar un perill 

per a les persones han d’estar protegits per 
elements protectors o baranes de les següents 
característiques:
- resistents als cops 
- no ser escalables 

- alçada  0,95m 

- si la barana està formada brèndoles la 

separació entre elles serà  0,12m 

FONTANERIA Instal·lació d’aigua freda i calenta que:

- connecta amb tot l’equip necessari 

- disposa de: - una clau de pas general 

  - claus específiques per a cada 
dependència on hi hagi serveis 

Instal·lació d’aigua calenta (ACS) que: 

- admet un consum seguit d’ACS en les condicions:

50 l a 40ºC amb un cabal  12 l/minut 
- dóna servei als lavabos, aigüeres, dutxes, banyeres i 

a l’equip de rentat de roba

SANEJAMENT - Xarxa d’evacuació que connecta amb tot l’equip que ho requereixi 
- Tots els desguassos tenen un dispositiu sifònic 

ELECTRICITAT - Instal·lació segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent 

INSTAL·LACIONS 

TELECOMUNICACIONS - Xarxa de telefonia bàsica i de radiodifusió i televisió segons normativa vigent 
- Disposa de porter electrònic o sistema similar (excepte habitatges unifamiliars) 

EQUIPS Equip de cuina instal·lat Permet la instal·lació directa d’un equip de rentat de roba

habitatge 1

52,53

215,55

1 2 1 1 2 3

215,55

✔

habitatge 2

31,50

1 3 1 1 3

✔

habitatge 3

38,37

207,10 207,10

1 2 1 1 3 2

✔

✔

25

21

229,64 229,64

2

22

20

24

(P>= 26,9 m)

(P>= 28,71 m)

(P>= 25,89m)
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PECES

SALA SALA-CUINA 

Superfície útil: Su  14 m
2
 +2m

2
 per cada habitació a partir de la 2a habitació  Superfície útil: Su  16 m

2
+2m

2
 per cada habitació a partir de la 2a habitació 

Configuració: - alçada lliure valor mitjà  2,50m 

- porta d’accés:  0,80m x 2,00m (dimensions lliures) 
- admet la inscripció d’un quadrat en planta de 2,70 x 2,70m 

- no té cap estrangulament en planta < 1,40m 

Configuració: - alçada lliure valor mitjà  2,50m 

- porta d’accés:  0,80m x 2,00m (dimensions lliures) 
- admet la inscripció d’un quadrat en planta de 2,70 x 2,70m 

- no té cap estrangulament en planta < 1,40m 

Ventilació: Obertura en façana, directa o a través de galeria, a:    
 - espai públic 
 - pati d’illa 

Superfície obertura :   1,40m
2
   entre 0,80m i 2m d’alçària 

Ventilació:  Obertura en façana, directa o a través de galeria, a:    
 - espai públic 
 - pati d’illa 

Superfície obertura :    1,40m
2
 + 0,40m

2
   entre 0,80m i 2m  

d’alçària

Característiques: - no conté cap aparell higiènic 

- no té accés directe a cap cambra higiènica que contingui 
un wàter 

- no es fa a través seu l’obertura a l’exterior o la ventilació 
obligatòria de cap altra peça

Característiques: - no conté cap aparell higiènic 

- no té accés directe a cap cambra higiènica que contingui 
un wàter 

- no es fa a través seu l’obertura a l’exterior o la ventilació 
obligatòria de cap altra peça

SALA - HABITACIÓ (programa funcional   2 persones) HABITACIÓ 

Superfície útil Su  14 m
2
 + 8m

2
 = 22 m

2

Amb equip de cuina: Su  16 m
2
 + 8m

2
 = 24m

2

Superfície útil Habitació individual Su  6 m
2

Habitació doble Su  8 m
2

Configuració: Admet la compartimentació d’una peça, Su  8m
2
, que 

compleixi els requisits d’habitació sense que la sala perdi 
la seva condició 

Configuració: - alçada lliure valor mitjà  2,50m 

- porta d’accés:  0,70m x 2,00m (dimensions lliures) 

- admet la inscripció d’un quadrat en planta de 1,90 x 1,90m 

Ventilació: Garanteix els requeriments de sala i d'habitació Ventilació: Obertura en façana, directa o a través de galeria, a: 

- espai públic 
- pati d’illa 
- pati parcel·la 

Superfície obertura :  0,60m
2
   entre 0,80m i 2m d’alçària 

Característiques: Garanteix els requeriments de sala i d'habitació

Cas particular: 

Habitatges en què el programa funcional tingui un únic 

espai destinat a Sala – Cuina – Dormitori:

S’admet l’accés directe a la cambra higiènica encara que 

contingui el wàter, sempre que es faci des de l’espai que 
es pot compartimentar com a habitació. 

Característiques: - es pot independitzar 
- no conté:      - l’equip obligatori de cuina ni rentat de roba 

- cap aparell higiènic que sigui un wàter, 
safareig o abocador 

CAMBRA HIGIÈNICA GALERIA 

Composició: Conté wàter, dutxa o banyera Ventilació: - Finestral directament a l’aire lliure 

- Superfície finestral en alçada  Superfície en planta de la galeria 

CUINA (peça independent)

Configuració: - alçada lliure valor mitjà  2,10m 

- porta d’accés: 0,70 x 2,00m (dimensions lliures) 

Superfície útil Su  5 m
2

Configuració: - alçada lliure valor mitjà  2,10m

- porta d’accés: 0,70m x 2,00m (dimensions lliures) 

Ventilació: - directa en façana a:  - espai públic
- pati d’illa 
- pati parcel·la 
- pati de ventilació 

- a través de conducte: Vertical activat estàtica o mecànicament
Horitzontal activat mecànicament 

Ventilació: directa a:   - façana 
- pati d’illa 

- pati parcel·la 
- pati de ventilació 

Superfície obertura de ventilació :  0,40m
2

Característiques: - es pot independitzar 

Característiques: - no té accés directe a cap cambra higiènica que contingui 
un wàter 

EQUIPS 

EQUIP HIGIÈNIC EQUIP DE CUINA 

Composició: Format, com a mínim, per: - un wàter  

- una dutxa o banyera 
- un rentamans 

Composició: Format, com a mínim, per:   - una aigüera  

- un aparell de cocció

Característiques: Les dutxes i banyeres tenen impermeabilitzat el seu sol i 

els seus paraments fins a una alçada  2,10m. 

Característiques: - La peça on està inclòs compleix els requisits de la cuina 

- Sobre l’emplaçament de l’aparell de cocció hi ha o 

s’admet directament la instal·lació d’una campana que 
evacua els fums fins a la coberta de l’edifici a través 
d’un conducte individual activat mecànicament

EQUIP DE RENTAT DE ROBA 

Composició: - Disposa de: - una presa de corrent 
- una presa d’aigua freda i calenta 
- un desguàs 

Ventilació: - directa a l’espai exterior 
- a través de conducte:  Vertical activat - estàticament o 

  - mecànicament

Horitzontal activat mecànicament 

Característiques: Si hi ha un espai destinat a estendre la roba ha de ser un 
espai exterior protegit de vistes del carrer o espai públic 

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Reconversió d´un habitatge unifamiliar aïllat en 3 habitatges a Matadepera

RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/01/09 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.12.01  INSTAL·LACIÓNS ELÈCTRIQUES 33.663,78
Titol 3 01.12.02  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 4.990,50
Titol 3 01.12.03  INSTAL·LACIÓ DE GAS 919,08
Titol 3 01.12.04  INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIÓ 4.125,20
Titol 3 01.12.05  INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES 33.994,39
Titol 3 01.12.06  CONTRA INCENDIS 191,00
Capítol 01.12  INSTAL·LACIONS 77.883,95
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

77.883,95
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROC 16.673,89
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 36.989,24
Capítol 01.03  FONAMENTS 52.105,52
Capítol 01.04  ESTRUCTURA 11.543,29
Capítol 01.05  DIVISORIES INTERIORS 21.134,07
Capítol 01.07  FUSTERIA 10.895,51
Capítol 01.08  PAVIMENTS 24.984,47
Capítol 01.09  REVESTIMENTS 12.764,15
Capítol 01.10  PROTECCIONS 3.029,97
Capítol 01.11  EQUIPAMENTS 30.135,95
Capítol 01.12  INSTAL·LACIONS 77.883,95
Obra 01 Pressupost 3 HABITATGES A MATADEPERA 298.140,01
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

298.140,01
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 3 HABITATGES A MATADEPERA 298.140,01

298.140,01

euros
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Reconversió d´un habitatge unifamiliar aïllat en 3 habitatges a Matadepera

AMIDAMENTS Data: 30/01/09 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 3 HABITATGES A MATADEPERA
Capítol 01  ENDERROC

1 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 zona servei 1,000 3,550 3,100 11,005 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,900 3,100 2,790 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,600 3,100 1,860 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,400 3,100 13,640 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,225 3,100 6,898 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,090 2,200 4,598 C#*D#*E#*F#
7 PB H1 zona mesovers 1,000 1,900 2,230 4,237 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,150 2,230 2,565 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,800 2,230 6,244 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,800 2,230 6,244 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,530 2,230 5,642 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,200 2,230 2,676 C#*D#*E#*F#
13 PB H1 zona vivenda 1,000 4,050 2,500 10,125 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,150 2,500 2,875 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,700 2,500 6,750 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,975 1,900 3,753 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
18 PB H2 1,000 4,800 2,500 12,000 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,500 2,500 8,750 C#*D#*E#*F#
20 1,000 2,200 2,500 5,500 C#*D#*E#*F#
21 1,000 3,530 2,500 8,825 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#
23 1,000 4,850 2,500 12,125 C#*D#*E#*F#
24 1,000 1,200 2,500 3,000 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,300 2,500 5,750 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,370 2,500 3,425 C#*D#*E#*F#
27 1,000 1,220 2,500 3,050 C#*D#*E#*F#
28 PB H3 1,000 2,750 2,500 6,875 C#*D#*E#*F#
29 1,000 2,750 2,500 6,875 C#*D#*E#*F#
30 1,000 2,200 2,500 5,500 C#*D#*E#*F#
31 1,000 4,500 2,500 11,250 C#*D#*E#*F#
32 1,000 5,650 2,500 14,125 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,250 2,500 0,625 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,200 2,500 3,000 C#*D#*E#*F#
35 1,000 5,150 2,500 12,875 C#*D#*E#*F#
36 1,000 4,500 2,500 11,250 C#*D#*E#*F#
37 1,000 3,350 2,500 8,375 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,470 2,500 1,175 C#*D#*E#*F#
39 1,000 3,320 2,500 8,300 C#*D#*E#*F#
40 1,000 2,450 2,500 6,125 C#*D#*E#*F#
41 1,000 1,975 1,900 3,753 C#*D#*E#*F#
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Reconversió d´un habitatge unifamiliar aïllat en 3 habitatges a Matadepera

AMIDAMENTS Data: 30/01/09 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 259,680

2 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 1,000 1,975 1,700 3,358 C#*D#*E#*F#
2 PB H2 1,000 1,975 1,700 3,358 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,716

3 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 balconera sala d'estar 1,000 2,090 2,200 4,598 C#*D#*E#*F#
2 PB H1 balconera cuina 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
3 PS H2 1,000 2,980 2,200 6,556 C#*D#*E#*F#
4 PSC H3 4,000 1,500 1,100 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,254

4 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 porta 60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB H1 porta 70 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 PB H1 porta 90 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB H1 porta principal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PS H2 porta 70 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PB H3 porta 70 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB H3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 K21JB111 u Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
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Reconversió d´un habitatge unifamiliar aïllat en 3 habitatges a Matadepera

AMIDAMENTS Data: 30/01/09 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB H3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB H3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 K21JH111 u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 K21JK011 u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PSC H1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 cuina principal 1,000 8,550 2,500 21,375 C#*D#*E#*F#
2 1,000 9,550 1,600 15,280 C#*D#*E#*F#
3 PB H1 cuina mesovers 1,000 3,550 2,300 8,165 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,550 1,990 11,045 C#*D#*E#*F#
5 PB H1 bany mesovers 1,000 6,600 2,300 15,180 C#*D#*E#*F#
6 PB H2 bany dormitori principal 1,000 16,800 2,300 38,640 C#*D#*E#*F#
7 PB H3 banys 1,000 8,300 2,300 19,090 C#*D#*E#*F#
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Reconversió d´un habitatge unifamiliar aïllat en 3 habitatges a Matadepera

AMIDAMENTS Data: 30/01/09 Pàg.: 4

8 1,000 7,260 2,300 16,698 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,630 2,300 19,849 C#*D#*E#*F#

10 1,000 7,150 2,300 16,445 C#*D#*E#*F#
11 1,000 8,300 2,300 19,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,857

13 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 cuina principal 1,000 13,505 13,505 C#*D#*E#*F#
2 PB H1 bany mesovers 1,000 2,130 2,130 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,790 2,790 C#*D#*E#*F#
4 PB H1 zona servei 1,000 8,650 8,650 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,450 2,450 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,280 7,280 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,260 1,260 C#*D#*E#*F#
8 PB H1 zona mesovers 1,000 8,435 8,435 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,697 1,697 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,253 4,253 C#*D#*E#*F#
11 1,000 16,355 16,355 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,953 1,953 C#*D#*E#*F#
13 PB H3 banys 1,000 4,290 4,290 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,610 2,610 C#*D#*E#*F#
15 1,000 3,660 3,660 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
17 1,000 7,515 7,515 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,733

14 K219A121 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS H1 2,000 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#
2 PS H2 2,000 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,400

15 K219A12A m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 graons pati 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

16 K219D2A0 m2 Desmuntatge de paviment d' empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 zona vivenda 1,000 3,898 3,898 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,230 3,230 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,920 1,920 C#*D#*E#*F#
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Reconversió d´un habitatge unifamiliar aïllat en 3 habitatges a Matadepera

AMIDAMENTS Data: 30/01/09 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 9,048

17 K21836Z1 m2 Enderroc de cel ras i de les instal.lacions existents al interior del cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 1,000 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,230 3,230 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,920 1,920 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,650 8,650 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,450 2,450 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,280 7,280 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,260 1,260 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,960 1,960 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,200 1,300 2,860 C#*D#*E#*F#
11 PB H3 banys 1,000 4,290 4,290 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,610 2,610 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,660 3,660 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
15 1,000 7,515 7,515 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,685

18 K2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS H2 jardinera 1,000 8,350 2,375 0,300 5,949 C#*D#*E#*F#
2 PS H2 forat de pas 1,000 0,900 2,100 0,300 0,567 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,516

19 K2131221 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS H2 jardinera 1,000 8,350 4,000 0,600 20,040 C#*D#*E#*F#
2 PS H2 sobre mur contencio 1,000 8,900 4,000 0,300 10,680 C#*D#*E#*F#
3 PS H2 i H3 sobre entrada garatges 1,000 7,100 4,000 0,600 17,040 C#*D#*E#*F#
4 PS H2 i H3 sobre mur separació 1,000 7,550 4,000 0,300 9,060 C#*D#*E#*F#
5 PS H3 sobre mur contenció 1,000 15,750 0,400 0,300 1,890 C#*D#*E#*F#
6 PS H2 i H3 sota reforços 1,000 3,875 0,400 0,400 0,620 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,625 0,400 0,400 0,260 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,200 0,600 0,400 1,008 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,100 0,400 0,400 0,656 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,700 0,600 0,400 0,888 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,142

20 K2135111 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
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Reconversió d´un habitatge unifamiliar aïllat en 3 habitatges a Matadepera

AMIDAMENTS Data: 30/01/09 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS H2 i H3 1,000 3,875 1,325 0,300 1,540 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,625 1,325 3,000 6,459 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,200 1,325 0,300 1,670 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,700 1,325 0,300 1,471 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,100 1,325 0,300 1,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,770

Obra 01 PRESSUPOST 3 HABITATGES A MATADEPERA
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 K2231412 m3 Excavació de recalçats, de fondària com a màxim 1,5 m, en terreny compacte, amb mitjans manuals i amb
càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS H2 i H3 1,000 11,500 4,880 2,730 153,208 C#*D#*E#*F#
2 1,000 11,500 4,800 2,730 150,696 C#*D#*E#*F#
3 rampa 0,500 6,000 7,700 2,730 63,063 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 366,967

2 K2R34237 m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS H2 i H3 1,300 11,500 4,880 2,730 199,170 C#*D#*E#*F#
2 1,300 11,500 4,800 2,730 195,905 C#*D#*E#*F#
3 rampa 0,650 6,000 7,700 2,730 81,982 C#*D#*E#*F#
4 Piscina 1,300 8,200 14,230 2,300 348,891 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 825,948

3 K2R54237 m3 Transport de residus a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 1,300 398,050 517,465 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 517,465

4 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piscina 1,000 8,200 14,230 2,300 268,378 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 268,378

Obra 01 PRESSUPOST 3 HABITATGES A MATADEPERA
Capítol 03  FONAMENTS
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AMIDAMENTS Data: 30/01/09 Pàg.: 7

1 435238A1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armat amb acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia 50 kg/m2 i
encofrat amb plafó metàl.lic, executat per dames d'1,5 m d'amplada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS H2 1,000 8,900 2,200 0,300 5,874 C#*D#*E#*F#
2 PS H2 i H3 1,000 13,130 2,200 0,300 8,666 C#*D#*E#*F#
3 PS H3 1,000 15,750 2,200 0,300 10,395 C#*D#*E#*F#
4 PS H2 i H3 1,000 10,050 3,000 0,300 9,045 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,980

2 F35238A1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armat amb acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia 50 kg/m2 i
encofrat amb plafó metàl.lic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS H2 accés rampa 1,000 9,000 2,750 0,300 7,425 C#*D#*E#*F#
2 PS H3 accés rampa 1,000 9,000 2,750 0,300 7,425 C#*D#*E#*F#
3 Piscina 2,000 14,230 2,000 0,300 17,076 C#*D#*E#*F#
4 2,000 9,000 2,000 0,300 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,726

3 435138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres
corrugades B 500 S inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS H2 accés rampa 1,000 9,000 1,000 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#
2 PS H2 accés rampa 1,000 9,000 1,000 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

4 F35138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres
corrugades B 500 S inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta, executat per dames d'1,5 m
d'amplada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS H2 1,000 8,900 1,000 0,600 5,340 C#*D#*E#*F#
2 PS H2 i H3 central 1,000 13,130 1,000 0,600 7,878 C#*D#*E#*F#
3 PS H3 1,000 15,750 1,000 0,600 9,450 C#*D#*E#*F#
4 PS H2 i H3 fons 1,000 10,050 1,000 0,600 6,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,698

5 43531111 u Recalçat de fonament corregut amb pous alternats de 2x1 m i 1,5 m de fondària, amb una quantia de 4 m2
d'encofrat lateral, armadura amb acer en barres corrugades B 500 S de d 10 mm, amb una quantia de 31 kg i
formigonament amb formigó HA-25/P/20/IIa. no inclou excavacions i enderrocs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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6 43ZP1AE1 m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu, introducció acer en
barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb calvalcament, reblert posterior dels orificis amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb
resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS H2 i H3 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 493513B4 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D,
capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons DB-HS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS H2 1,000 50,250 50,250 C#*D#*E#*F#
2 PS H3 1,000 55,600 55,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,850

Obra 01 PRESSUPOST 3 HABITATGES A MATADEPERA
Capítol 04  ESTRUCTURA

1 44SL2237 u Reforç inferior de sostre amb bigues travesseres de perfil d'acer per a estructures laminats en calent S275JR,
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de llargària <= 5 m i 164 kg de pes màxim, amb execució de forats,
daus de recolzament, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus a instal.lació
autoritzada de gestio de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS H2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 PS H3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 ajustatge 0,100 14,000 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,400

2 145CAA62 m2 Llosa de formigó armat inclinada de 15 cm de gruix, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 1,4 m2/m2,
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia de 15 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 H2 escala soterrani 2,000 2,430 1,000 4,860 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 H2 escala sotacoberta 1,000 4,580 1,000 4,580 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,670 1,000 1,340 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,900 0,900 0,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,590

3 E9VZU001 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de consistencia plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 H2 escala soterrani 13,000 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 H2 escala sotacoberta 17,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 E4F2B577 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS H2 escala soterrani 1,000 3,350 2,200 7,370 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,150 2,200 11,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,700

Obra 01 PRESSUPOST 3 HABITATGES A MATADEPERA
Capítol 05  DIVISORIES INTERIORS

1 K6529AAB m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 safareig 2,000 1,100 2,500 5,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,600 0,200 0,320 C#*D#*E#*F#
3 PB H1 banys 1,000 8,420 2,500 21,050 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,350 2,500 0,875 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,785 2,500 4,463 C#*D#*E#*F#
6 PB H1 cuina 1,000 6,035 2,500 15,088 C#*D#*E#*F#
7 PB H2 bany D1 1,000 0,720 2,900 2,088 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,720 2,900 2,088 C#*D#*E#*F#
9 PB H2 bany 1,000 3,725 2,900 10,803 C#*D#*E#*F#

10 PB H2 safareig 1,000 2,735 3,430 9,381 C#*D#*E#*F#
11 PB H2 cuina 1,000 4,885 3,430 16,756 C#*D#*E#*F#
12 PS H2 1,000 5,680 2,730 15,506 C#*D#*E#*F#
13 PS H2 1,000 1,000 2,730 2,730 C#*D#*E#*F#
14 PB H3 cuina 1,000 9,490 2,500 23,725 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,373

2 K6524A4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 dormitori 2 1,000 2,300 2,500 5,750 C#*D#*E#*F#
2 PB H1 dormitori 3 1,000 2,650 2,500 6,625 C#*D#*E#*F#
3 PB H1 sobre armari 1,000 1,024 0,500 0,512 C#*D#*E#*F#
4 PB H2 dormitoris 1,000 5,000 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,724 3,500 9,534 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,050 3,500 17,675 C#*D#*E#*F#
7 PB H2 escala soterrani 1,000 1,576 2,900 4,570 C#*D#*E#*F#
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8 PB H2 dormitori 1 1,000 5,534 2,900 16,049 C#*D#*E#*F#
9 PB H3 1,000 4,200 2,500 10,500 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,800 2,500 4,500 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,470 2,500 8,675 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,890

3 F6524A4B m2 Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament de plaques de llana
de roca de densitat 26 a 35 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitgera H1 i H2 1,000 9,690 2,500 24,225 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,600 2,500 6,500 C#*D#*E#*F#
3 Mitgera entre H1 i H3 1,000 3,200 2,200 7,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,765

4 K612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitgera H1 i H2 1,000 9,690 2,500 24,225 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,600 2,500 6,500 C#*D#*E#*F#
3 Mitgera entre H1 i H3 1,000 3,200 2,200 7,040 C#*D#*E#*F#
4 Tapiat forat porta H1 1,000 0,800 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#
5 PB H1 porta entrada 1,000 2,800 0,875 2,450 C#*D#*E#*F#
6 Tapiat forat porta PSC H1 1,000 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
7 PB H2 divisió balconera 0,300 0,300 2,100 0,189 C#*D#*E#*F#
8 PS H2 1,000 4,500 2,730 12,285 C#*D#*E#*F#
9 Zona comu 2,000 6,390 3,240 41,407 C#*D#*E#*F#

10 2,000 4,200 3,240 27,216 C#*D#*E#*F#
11 3,000 4,410 3,240 42,865 C#*D#*E#*F#
12 2,000 6,700 3,240 43,416 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 211,373

5 K614SM1E m2 Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix, de supermaó de 500x250x50 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapiat forat porta H1 1,000 0,800 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#
2 PB H1 porta entrada 1,000 2,800 0,875 2,450 C#*D#*E#*F#
3 Zona comu 2,000 6,390 3,240 41,407 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,200 3,240 27,216 C#*D#*E#*F#
5 3,000 4,410 3,240 42,865 C#*D#*E#*F#
6 2,000 6,700 3,240 43,416 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,034

Obra 01 PRESSUPOST 3 HABITATGES A MATADEPERA
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Capítol 07  FUSTERIA

1 4A1Y68F1 u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, amb tall amb disc, execució de forat, llinda prefabricada de ceràmica armada, bastiment de base
de tub d'acer per a finestra, enguixat de parament vertical interior, arrebossat de parament vertical exterior,
escopidor de rajola de ceràmica amb trencaaigües, col.locació de finestra practicable d'alumini lacat, segellat
perimetral amb silicona

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB H1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 1A221331 m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents de fusta de roure, d'una llum de bastiment
aproximada de 70x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i
tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 zona mesovers 4,000 0,800 2,100 6,720 C#*D#*E#*F#
2 PB H1 cuina 1,000 0,800 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#
3 PB H2 8,000 0,800 2,100 13,440 C#*D#*E#*F#
4 PS H2 2,000 0,800 2,100 3,360 C#*D#*E#*F#
5 PB H3 1,000 0,800 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#
6 PS H3 2,000 0,800 2,100 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,240

3 EA11D3E6 u Balconera de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 zona servei 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB H2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EA11D1E6 u Balconera de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 75x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EA1117E6 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PB H1 cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EA1113E6 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 60x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EA112KE6 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PSC H1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EA112FE6 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EASA71B2 u Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 EARAA865 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,6 m d'amplària i 2,5 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i
estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb contrapès
lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Garatge H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Garatge H3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 3 HABITATGES A MATADEPERA
Capítol 08  PAVIMENTS

1 K9DB132W m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular preu mitjà, de 16 a 25 peces m2,
col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN

Euro



Reconversió d´un habitatge unifamiliar aïllat en 3 habitatges a Matadepera

AMIDAMENTS Data: 30/01/09 Pàg.: 13

13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 bany D1 1,000 2,330 2,330 C#*D#*E#*F#
2 PB H1 bany 1,000 3,315 3,315 C#*D#*E#*F#
3 PB H1 safareig 1,000 1,680 1,680 C#*D#*E#*F#
4 PB H1 cuina 1,000 7,290 7,290 C#*D#*E#*F#
5 PB H2 cuina 1,000 4,790 4,790 C#*D#*E#*F#
6 PB H2 bany 1,000 2,810 2,810 C#*D#*E#*F#
7 PB H2 safareig 1,000 2,340 2,340 C#*D#*E#*F#
8 PB H2 bany D1 1,000 4,380 4,380 C#*D#*E#*F#
9 PS H2 WC 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

10 PS H2 rebost 1,000 71,410 71,410 C#*D#*E#*F#
11 PS H2 repla 1,000 0,900 0,900 0,810 C#*D#*E#*F#
12 PS H2 distribuïdor 1,000 2,980 2,980 C#*D#*E#*F#
13 Vestuaris 1,000 5,800 3,810 22,098 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,733

2 K9QGF92E m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de faig natural
envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per
post, amb unió per a encolar, col.locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 zona servei 1,000 21,725 21,725 C#*D#*E#*F#
2 PB H1 zona mesovers 1,000 29,050 29,050 C#*D#*E#*F#
3 PB H1 1,000 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#
4 1,000 17,493 17,493 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,365 1,365 C#*D#*E#*F#
6 PB H2 zona dormitoris 1,000 28,086 28,086 C#*D#*E#*F#
7 PB H2 sala, passadis i dormitori 1 1,000 50,950 50,950 C#*D#*E#*F#
8 PSC H2 1,000 23,930 23,930 C#*D#*E#*F#
9 PSC H1 1,000 18,280 18,280 C#*D#*E#*F#

10 1,000 31,190 31,190 C#*D#*E#*F#
11 PB H3 zona menjador 1,000 57,760 57,760 C#*D#*E#*F#
12 PB H3 despatx 1,000 6,460 6,460 C#*D#*E#*F#
13 PB H3 dormitori 1 1,000 16,850 16,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 309,039

3 E9U710A1 m Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col.locat amb tacs d'expansió i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 zona servei 1,000 23,900 23,900 C#*D#*E#*F#
2 PB H1 zona mesovers 1,000 49,910 49,910 C#*D#*E#*F#
3 PB H1 1,000 30,340 30,340 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,090 10,090 C#*D#*E#*F#
6 PB H2 zona dormitoris 1,000 41,990 41,990 C#*D#*E#*F#
7 PB H2 sala, passadis i dormitori 1 1,000 50,950 50,950 C#*D#*E#*F#
8 PSC H2 1,000 20,810 20,810 C#*D#*E#*F#
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9 PSC H1 1,000 13,790 13,790 C#*D#*E#*F#
10 1,000 26,190 26,190 C#*D#*E#*F#
11 PB H3 zona menjador 1,000 71,790 71,790 C#*D#*E#*F#
12 PB H3 dormitori 1 1,000 20,480 20,480 C#*D#*E#*F#
13 PB H3 despatx 1,000 11,090 11,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 373,680

4 E9V2BBQK m Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra mitjà, preu alt, format per dues peces, frontal i estesa,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 zona servei 3,000 2,090 6,270 C#*D#*E#*F#
2 PB H1 accés 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,270

5 E9C33424 m2 Paviment de terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, col.locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 terrassa 0,600 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#
2 Zona comu 1,000 12,000 0,700 8,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,500 7,590 18,975 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,200 4,200 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,015

6 E9VZU001 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de consistencia plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 terrassa 3,000 2,090 6,270 C#*D#*E#*F#
2 PB H1 acces 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#
3 PS H2 2,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,070

7 E9U7U010 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col.locat amb
tacs d´expansió i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 cuina 1,000 8,770 8,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,770

8 E9G2768C m3 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars
de color

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS H2 solera 1,000 31,310 31,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,310

9 E9V3B11K m Esglaó de gres extruït esmaltat amb relleu antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col.locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS H2 2,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

Obra 01 PRESSUPOST 3 HABITATGES A MATADEPERA
Capítol 09  REVESTIMENTS

1 K82C133V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcel.lànic premsat polit preu
mitjà, de 16 a 25 peces m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 cuina 1,000 2,940 0,600 1,764 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,250 1,300 2,925 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,500 0,600 0,300 C#*D#*E#*F#
5 PB H1 bany D1 1,000 6,810 2,200 14,982 C#*D#*E#*F#
6 PB H1 bany 1,000 11,710 2,200 25,762 C#*D#*E#*F#
7 PB H1 safareig 1,000 5,290 2,200 11,638 C#*D#*E#*F#
8 PB H1 cuina 1,000 3,760 1,300 4,888 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,940 0,700 2,058 C#*D#*E#*F#

10 PB H2 cuina 1,000 9,270 1,300 12,051 C#*D#*E#*F#
11 PB H2 bany D1 1,000 11,950 2,200 26,290 C#*D#*E#*F#
12 PB H2 bany 1,000 9,870 2,200 21,714 C#*D#*E#*F#
13 PB H2 safareig 1,000 6,140 2,200 13,508 C#*D#*E#*F#
14 PS H2 WC 1,000 7,000 2,200 15,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,580

2 K844102A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 zona servei 1,000 21,725 21,725 C#*D#*E#*F#
2 PB H1 bany D1 1,000 2,890 2,890 C#*D#*E#*F#
3 PB H1 bany 1,000 3,880 3,880 C#*D#*E#*F#
4 PB H1 passadis 1,000 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
5 PB H1 safareig 1,000 1,680 1,680 C#*D#*E#*F#
6 PB H1 menjador 1,000 8,450 8,450 C#*D#*E#*F#
7 PB H1 passadis 1,000 10,220 10,220 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,300 0,300 0,690 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,150 0,850 2,678 C#*D#*E#*F#

10 PB H2 cuina 1,000 9,570 9,570 C#*D#*E#*F#
11 PB H2 safareig 1,000 2,340 2,340 C#*D#*E#*F#
12 PB H2 passadis 1,000 19,840 19,840 C#*D#*E#*F#
13 PB H2 bany 1,000 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#
14 PB H2 bany D1 1,000 4,940 4,940 C#*D#*E#*F#
15 PB H2 entrada D1 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
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16 PB H2 dormitori 2 1,000 6,920 6,920 C#*D#*E#*F#
17 PB H2 dormitori 3 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
18 PB H2 dormitori 4 1,000 9,440 9,440 C#*D#*E#*F#
19 PB H2passadis 1,000 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#
20 PB H2escala 1,000 2,140 2,140 C#*D#*E#*F#
21 PS H2 garatge 1,000 31,310 31,310 C#*D#*E#*F#
22 PS H2 rebedor 1,000 4,180 4,180 C#*D#*E#*F#
23 PS H2 rebost 1,000 7,410 7,410 C#*D#*E#*F#
24 PS H2 WC 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,403

3 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 zona servei 1,000 23,900 2,500 59,750 C#*D#*E#*F#
2 PB H1 dormitori 1 1,000 12,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#
3 PB H1 dormitori 2 1,000 10,960 2,500 27,400 C#*D#*E#*F#
4 PB H1 dormitori 3 1,000 10,820 2,500 27,050 C#*D#*E#*F#
5 PB H1 passadis 1,000 20,400 2,200 44,880 C#*D#*E#*F#
6 PB H1 menjador 1,000 13,970 2,200 30,734 C#*D#*E#*F#
7 PB H1 passadis 1,000 11,770 2,200 25,894 C#*D#*E#*F#
8 1,000 16,400 2,200 36,080 C#*D#*E#*F#
9 PB H1 cuina 1,000 8,770 2,200 19,294 C#*D#*E#*F#

10 PB H1 despatx 1,000 10,090 2,200 22,198 C#*D#*E#*F#
11 PB H2 menjador 1,000 24,140 2,500 60,350 C#*D#*E#*F#
12 PB H2 rebedor 1,000 24,670 2,200 54,274 C#*D#*E#*F#
13 PB H2 dormitori 2 1,000 10,530 2,500 26,325 C#*D#*E#*F#
14 PB H2 dormitori 3 1,000 10,220 2,500 25,550 C#*D#*E#*F#
15 PB H2 dormitori 4 1,000 12,560 2,500 31,400 C#*D#*E#*F#
16 PB H2 passadis 1,000 11,980 2,200 26,356 C#*D#*E#*F#
17 PB H2 cuina 1,000 2,470 2,200 5,434 C#*D#*E#*F#
18 PS H2 rebost 1,000 11,160 2,500 27,900 C#*D#*E#*F#
19 PS H2 rebedor 1,000 10,360 2,500 25,900 C#*D#*E#*F#
20 PSC H2 1,000 20,810 2,500 52,025 C#*D#*E#*F#
21 PSC H1 1,000 13,790 2,500 34,475 C#*D#*E#*F#
22 1,000 26,190 2,500 65,475 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 758,744

4 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 dormitori 1 1,000 8,435 8,435 C#*D#*E#*F#
2 PB H1 dormitori 2 1,000 5,960 5,960 C#*D#*E#*F#
3 PB H1 dormitori 3 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 PB H1 zona servei 1,000 21,725 21,725 C#*D#*E#*F#
5 PB H1 bany D1 1,000 2,890 2,890 C#*D#*E#*F#
6 PB H1 bany 1,000 3,880 3,880 C#*D#*E#*F#
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7 PB H1 passadis 1,000 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
8 PB H1 safareig 1,000 1,680 1,680 C#*D#*E#*F#
9 PB H1 menjador 1,000 8,450 8,450 C#*D#*E#*F#

10 PB H1 passadis 1,000 10,220 10,220 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,300 0,300 0,690 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,150 0,850 2,678 C#*D#*E#*F#
13 PB H1 despatx 1,000 5,904 5,904 C#*D#*E#*F#
14 PB H2 cuina 1,000 9,570 9,570 C#*D#*E#*F#
15 PB H2 safareig 1,000 2,340 2,340 C#*D#*E#*F#
16 PB H2 passadis 1,000 19,840 19,840 C#*D#*E#*F#
17 PB H2 bany 1,000 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#
18 PB H2 bany D1 1,000 4,940 4,940 C#*D#*E#*F#
19 PB H2 entrada D1 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
20 PB H2 dormitori 2 1,000 6,920 6,920 C#*D#*E#*F#
21 PB H2 dormitori 3 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
22 PB H2 dormitori 4 1,000 9,440 9,440 C#*D#*E#*F#
23 passadis 1,000 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#
24 escala 1,000 2,140 2,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,302

5 E8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 despatx 1,000 5,904 5,904 C#*D#*E#*F#
2 PB H2 dormitori 1 1,000 13,370 13,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,274

6 E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 tapiat porta 1,000 0,800 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#
2 PS H2 1,000 1,900 2,730 5,187 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,500 2,730 12,285 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,152

Obra 01 PRESSUPOST 3 HABITATGES A MATADEPERA
Capítol 10  PROTECCIONS

1 EB113891 m Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm d'alçària i
ancorada amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 H1 escala PS 1,000 2,305 2,305 C#*D#*E#*F#
2 H2 escala PS 1,000 2,720 2,720 C#*D#*E#*F#
3 H2 escala PS 1,000 3,250 3,250 C#*D#*E#*F#
4 H2 escala PSC 1,000 3,890 3,890 C#*D#*E#*F#
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5 1,000 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,765

2 EB32U060 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de malla
deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 separació terrasses 1,000 4,330 1,800 7,794 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,200 1,800 2,160 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,850 1,800 1,530 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,940 1,800 3,492 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,976

Obra 01 PRESSUPOST 3 HABITATGES A MATADEPERA
Capítol 11  EQUIPAMENTS

1 1Q71D111 m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM lacat amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent
mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb
mòdul per a forn. Tot instal.lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 H1 1,000 5,950 5,950 C#*D#*E#*F#
2 H2 1,000 8,070 8,070 C#*D#*E#*F#
3 H3

TOTAL AMIDAMENT 14,020

2 EQ88UA12 u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a distància, de 1500 mm de llargària, 900 mm
de fondària i 650 mm d'alçària, amb 3 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en línia, doble sistema de
recollida i drenatge de greixos i canal primetral de recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 H1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 H3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EQ512K51 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col.locat
sobre suport mural i encastat al parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 H1
2 H2
3 H3

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 EJ12B71P u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el
paviment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 EJ14BB12 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PS H1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB H2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuaris 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 EJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a un taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PS H1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB H2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 PS H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PB H3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 PS H3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 EJ11H61C u Banyera de ferro colat esmaltat brillant, de llargària 1,6 m, de color blanc, preu mitjà, per a revestir, col.locada
sobre suports de totxana de 290x140x100 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EJ19D21P u Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeixidor integrat, de capacitat útil < 35 l, de color blanc, preu alt,
col.locat sobre moble

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EJ18LPAC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, 130 a 140 cm de llargària, acabat brillant i
fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 30/01/09 Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 EJ15B21Q u Bidet de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu mitjà, col.locat sobre el paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament amb rastrells hidròfug

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 H1 3,000 0,600 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#
2 H2 3,000 0,600 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#
3 H3 4,000 0,600 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 K7367UDG u Subministre i col·locació de nevera amb congelador incorporat de marca i model a escollir per la propietat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 total 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 K7236478J u Subministre i col·locació de rentavaixelles amb disseny integrat al mobiliari de la cuina, marca i model a escollir
per la propietat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 K376487HB u Subministre i col·locació de rentadora assecadora, marca i model a escollir per la propietat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 K237467823 u Formació de vas de piscina de formigó projectat, formant un gruix de 15 cm sobre solera i murs. Inclou encofrat
perdut de paret ceràmica, armat del mur, arids de frenatge del trasdós del mur impermeabilització i acabat
interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 3 HABITATGES A MATADEPERA
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LACIÓNS ELÈCTRIQUES

1 4GD11421 u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de
coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col.locada superficialment i
conductor de coure nu de 35 mm2 de secció

Euro



Reconversió d´un habitatge unifamiliar aïllat en 3 habitatges a Matadepera

AMIDAMENTS Data: 30/01/09 Pàg.: 21

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 4G111521 u Caixa general de protecció de polièster reforçat de 160 A, situada a 2 m del llindar de la finca com a màxim,
amb arrencada de paviment de pedra natural, enderroc de solera de formigó lleugerament armat, excavació de
rasa de 0,5 m de fondària i 0,4 m d'amplària, amb mitjans manuals, col.locació de tubs rígids de PVC de 63 mm
de diàmetre nominal, tapat i compactat de la rasa, formació de solera de formigó de 15 cm de gruix i reposició
de paviment de pedra calcària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 4G411333 u Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge, per a instal.lació d'electrificació bàsica amb 5
circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor
diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col.locat en
caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació
de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure UNE
H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure UNE H07V-R de 6 mm2 de
secció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HABITATGES 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 zones comuns 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 1G22G300 u Instal.lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitatges 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 4G622110 u Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col.locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm,
conductor de coure de designació UNE H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de
90x90 mm, col.locada encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 H1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 H2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 H3 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

6 1G625192 u Commutador de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat, amb marc per a
mecanisme universal d'1 element de preu mitjà, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de
derivació rectangular i conductor de coure de designació UNE H07V-U

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 H1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 H2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 H3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 1G627192 u Commutador de creuament de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat, amb
marc per a mecanisme universal d'1 element de preu mitjà, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment,
caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació UNE H07V-U

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 H1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 H2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 H3 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

8 4G632110 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima, encastada, amb obertura de
regata, col.locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació UNE H07V-R
unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col.locada encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 H1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 H2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 H3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST 3 HABITATGES A MATADEPERA
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA

1 4J11D1AA m Escomesa per a instal.lació de lampisteria amb tub de coure semidur de diàmetre 54 mm i 1,2 mm de gruix,
pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic soterrat enrasat amb el paviment, de
20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i
compactació dels espais buits entre els elements, no inclou la obertura de la rasa ni la reposició del paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1J41G000 u Instal.lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitatges 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 zona comu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 3 HABITATGES A MATADEPERA
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  INSTAL·LACIÓ DE GAS

1 4K111D20 m Escomesa des de clau de pas fins a cambra de comptadors amb tub de coure semidur de DN 54 mm, de gruix
1,2 mm, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà, col.locat superficialment, pintat de tub de coure amb
1 capa de imprimació i 2 capes d'acabat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 4K112A20 m Muntant des de cambra de comptadors fins a clau de pas abonat amb tub de coure semidur de DN 28 mm, de
gruix 1 mm, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà, col.locat superficialment, pintat de tub de coure
amb 1 capa de imprimació i 2 capes d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 H1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 H2 1,000 18,520 18,520 C#*D#*E#*F#
3 H3 1,000 21,800 21,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,320

Obra 01 PRESSUPOST 3 HABITATGES A MATADEPERA
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIÓ

1 FP222410 u Instal.lació vista de videoporter, per a edifici de 3 habitatges, amb placa de carrer, equip d'alimentació, aparells
d'usuari i obreportes elèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EP221D23 u Subministre i col·locació d'unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador AUTA DECOR ANALOGICA F S4
208 o similar només telefònic, de 3 polsadors. S'inclou caixa empotrar AUTA DECOR SERIE 4 i material auxiliar
de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 3 HABITATGES A MATADEPERA
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES

1 1EA13G72 u Instal.lació solar tèrmica per a vivenda unifamiliar, amb 2 captadors solars plans amb una superfície activa de
4,2 m2, amb acumulador vitrificat de capacitat 300 l, amb una distància de 15 m entre els captadors i
l'acumulador, amb estació hidràulica i de control, amb vàlvules i tots els elements de connexió necessaris per a
la seva instal.lació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HABITATGES 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 zones comuns 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EEA132RO u Subministre i col·locació de captador solar pla ROCA PS 2 o similar amb una superfície útil de captació de 2,06
m2 per a muntatge segons planols.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 H1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 H2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 H3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 zones comuns 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 EDBSJHK u Instal·lació de calefacció per terra radiant per a un habitatge de 130 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 KFDFHVJ u Subministre i col·locació de bomba de calor aire-aigua per a la instal·lació de terra radiant i terra fred

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 3 HABITATGES A MATADEPERA
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  CONTRA INCENDIS

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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Reconversió d´un habitatge unifamiliar aïllat en 3 habitatges a Matadepera

PRESSUPOST Data: 30/01/09 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 3 HABITATGES A MATADEPERA

Capítol 01 ENDERROC

1 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 66)

5,41 259,680 1.404,87

2 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 67)

6,53 6,716 43,86

3 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 68)

12,41 19,254 238,94

4 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 76)

3,73 13,000 48,49

5 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 75)

5,60 1,000 5,60

6 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 79)

21,25 5,000 106,25

7 K21JB111 u Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 77)

13,18 7,000 92,26

8 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 78)

14,55 6,000 87,30

9 K21JH111 u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 81)

12,02 1,000 12,02

10 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 80)

12,02 2,000 24,04

11 K21JK011 u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de
suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 82)

7,47 6,000 44,82

12 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 69)

8,59 200,857 1.725,36

13 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 71)

5,60 91,733 513,70

14 K219A121 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 72)

5,60 4,400 24,64

15 K219A12A m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 73)

6,53 1,600 10,45

16 K219D2A0 m2 Desmuntatge de paviment d' empostissat de posts de fusta i enllatat,
amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 74)

11,20 9,048 101,34

17 K21836Z1 m2 Enderroc de cel ras i de les instal.lacions existents al interior del cel
ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 70)

12,13 55,685 675,46

18 K2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 65)

161,12 6,516 1.049,86

19 K2131221 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 63)

143,85 62,142 8.939,13

20 K2135111 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 64)

119,46 12,770 1.525,50

TOTAL Capítol 01.01 16.673,89

Obra 01 Pressupost 3 HABITATGES A MATADEPERA
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Reconversió d´un habitatge unifamiliar aïllat en 3 habitatges a Matadepera

PRESSUPOST Data: 30/01/09 Pàg.: 2

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 K2231412 m3 Excavació de recalçats, de fondària com a màxim 1,5 m, en terreny
compacte, amb mitjans manuals i amb càrrega mecànica sobre camió
(P - 83)

78,76 366,967 28.902,32

2 K2R34237 m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 85)

5,34 825,948 4.410,56

3 K2R54237 m3 Transport de residus a instal.lació autoritzada de gestio de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 86)

5,03 517,465 2.602,85

4 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 24)

4,00 268,378 1.073,51

TOTAL Capítol 01.02 36.989,24

Obra 01 Pressupost 3 HABITATGES A MATADEPERA

Capítol 03 FONAMENTS

1 435238A1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins
a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba,
armat amb acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia 50
kg/m2 i encofrat amb plafó metàl.lic, executat per dames d'1,5 m
d'amplada (P - 10)

600,31 33,980 20.398,53

2 F35238A1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins
a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba,
armat amb acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia 50
kg/m2 i encofrat amb plafó metàl.lic (P - 60)

300,15 42,726 12.824,21

3 435138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500 S
inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta (P - 9)

167,43 10,800 1.808,24

4 F35138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500 S
inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta,
executat per dames d'1,5 m d'amplada (P - 59)

334,85 28,698 9.609,53

5 43531111 u Recalçat de fonament corregut amb pous alternats de 2x1 m i 1,5 m
de fondària, amb una quantia de 4 m2 d'encofrat lateral, armadura
amb acer en barres corrugades B 500 S de d 10 mm, amb una quantia
de 31 kg i formigonament amb formigó HA-25/P/20/IIa. no inclou
excavacions i enderrocs (P - 11)

565,70 1,000 565,70

6 43ZP1AE1 m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb
perforació i injectat continu, introducció acer en barres corrugades
amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb calvalcament, reblert posterior
dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i
baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components (P - 12)

65,98 60,000 3.958,80

7 493513B4 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb
grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de
polipropilè. C2+D1 segons DB-HS (P - 14)

27,78 105,850 2.940,51

TOTAL Capítol 01.03 52.105,52

Obra 01 Pressupost 3 HABITATGES A MATADEPERA

Capítol 04 ESTRUCTURA

euros
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1 44SL2237 u Reforç inferior de sostre amb bigues travesseres de perfil d'acer per a
estructures laminats en calent S275JR, sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, de llargària <= 5 m i 164 kg de pes màxim, amb execució
de forats, daus de recolzament, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport de residus a instal.lació autoritzada de gestio de
residus (P - 13)

319,19 15,400 4.915,53

2 145CAA62 m2 Llosa de formigó armat inclinada de 15 cm de gruix, amb encofrat per
a revestir, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I,
abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una
quantia de 15 kg/m2 (P - 1)

92,49 12,590 1.164,45

3 E9VZU001 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de consistencia plàstica
i grandària màxima del granulat 10 mm (P - 34)

22,40 30,000 672,00

4 E4F2B577 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD,
R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació
1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2 (P - 25)

256,22 18,700 4.791,31

TOTAL Capítol 01.04 11.543,29

Obra 01 Pressupost 3 HABITATGES A MATADEPERA

Capítol 05 DIVISORIES INTERIORS

1 K6529AAB m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de
70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 (P - 91)

46,87 130,373 6.110,58

2 K6524A4B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 (P - 90)

38,74 101,890 3.947,22

3 F6524A4B m2 Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'envà de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 (P - 61)

34,11 37,765 1.288,16

4 K612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P -
88)

36,12 211,373 7.634,79

5 K614SM1E m2 Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix, de supermaó de 500x250x50
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col.locat amb morter ciment 1:4 (P - 89)

13,54 159,034 2.153,32

TOTAL Capítol 01.05 21.134,07

Obra 01 Pressupost 3 HABITATGES A MATADEPERA

Capítol 07 FUSTERIA

euros
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1 4A1Y68F1 u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en
paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, amb tall amb disc,
execució de forat, llinda prefabricada de ceràmica armada, bastiment
de base de tub d'acer per a finestra, enguixat de parament vertical
interior, arrebossat de parament vertical exterior, escopidor de rajola
de ceràmica amb trencaaigües, col.locació de finestra practicable
d'alumini lacat, segellat perimetral amb silicona (P - 15)

415,27 3,000 1.245,81

2 1A221331 m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents de
fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm,
amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de
bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment (P
- 2)

151,53 30,240 4.582,27

3 EA11D3E6 u Balconera de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana
i guies (P - 40)

376,87 4,000 1.507,48

4 EA11D1E6 u Balconera de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 75x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana
i guies (P - 39)

317,05 1,000 317,05

5 EA1117E6 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies
(P - 36)

150,88 1,000 150,88

6 EA1113E6 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 60x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies
(P - 35)

123,28 1,000 123,28

7 EA112KE6 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 150x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana
i guies (P - 38)

381,81 1,000 381,81

8 EA112FE6 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana
i guies (P - 37)

317,82 1,000 317,82

9 EASA71B2 u Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
80x205 cm, preu alt, col.locada (P - 42)

223,23 3,000 669,69

10 EARAA865 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,6 m d'amplària i 2,5 m
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 41)

799,71 2,000 1.599,42

euros
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TOTAL Capítol 01.07 10.895,51

Obra 01 Pressupost 3 HABITATGES A MATADEPERA

Capítol 08 PAVIMENTS

1 K9DB132W m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular preu mitjà, de 16 a 25 peces m2, col.locat a truc de
maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 98)

34,09 128,733 4.388,51

2 K9QGF92E m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5
a 2,9 mm, de fusta de faig natural envernissat, de llargària > 1900 mm,
d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per
post, amb unió per a encolar, col.locat sobre làmina de polietilè
expandit de 3 mm de gruix (P - 99)

37,46 309,039 11.576,60

3 E9U710A1 m Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col.locat
amb tacs d'expansió i cargols (P - 30)

7,04 373,680 2.630,71

4 E9V2BBQK m Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra mitjà, preu alt,
format per dues peces, frontal i estesa, col.locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 32)

57,91 12,270 710,56

5 E9C33424 m2 Paviment de terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb àcid,
de 40x40 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús
exterior (P - 28)

27,33 33,015 902,30

6 E9VZU001 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de consistencia plàstica
i grandària màxima del granulat 10 mm (P - 34)

22,40 14,070 315,17

7 E9U7U010 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o
envernissar, de 10 cm d´alçària, col.locat amb tacs d´expansió i
cargols (P - 31)

6,64 8,770 58,23

8 E9G2768C m3 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat mitjançant bombeig,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols
de quars de color (P - 29)

137,54 31,310 4.306,38

9 E9V3B11K m Esglaó de gres extruït esmaltat amb relleu antilliscant, de dues peces,
frontal i estesa, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 33)

53,34 1,800 96,01

TOTAL Capítol 01.08 24.984,47

Obra 01 Pressupost 3 HABITATGES A MATADEPERA

Capítol 09 REVESTIMENTS

1 K82C133V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcel.lànic premsat polit preu mitjà, de 16 a 25 peces m2,
col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 94)

30,49 154,580 4.713,14

2 K844102A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), sistema fix amb
entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada (P -
95)

19,12 178,403 3.411,07

3 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 96)

4,70 758,744 3.566,10

4 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 97)

5,35 159,302 852,27

5 E8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 (P -
27)

6,18 19,274 119,11

euros
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6 E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 (P -
26)

5,35 19,152 102,46

TOTAL Capítol 01.09 12.764,15

Obra 01 Pressupost 3 HABITATGES A MATADEPERA

Capítol 10 PROTECCIONS

1 EB113891 m Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i brèndoles a 10
cm de separació, de 90 cm d'alçària i ancorada amb cargols (P - 43)

98,55 15,765 1.553,64

2 EB32U060 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors
de perfils T 30x30 mm, plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa
d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafò 2,5 m2,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 44)

98,58 14,976 1.476,33

TOTAL Capítol 01.10 3.029,97

Obra 01 Pressupost 3 HABITATGES A MATADEPERA

Capítol 11 EQUIPAMENTS

1 1Q71D111 m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM lacat amb mòduls
alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul
escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm
d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot instal.lat. (P - 8)

500,80 14,020 7.021,22

2 EQ88UA12 u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a
distància, de 1500 mm de llargària, 900 mm de fondària i 650 mm
d'alçària, amb 3 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en
línia, doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral
de recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament (P -
58)

852,41 3,000 2.557,23

3 EQ512K51 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu
mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col.locat sobre suport mural i
encastat al parament (P - 57)

212,40 0,000 0,00

4 EJ12B71P u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700 mm, de
color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment (P - 49)

76,37 7,000 534,59

5 EJ14BB12 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 51)

280,79 7,000 1.965,53

6 EJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de
color blanc, preu alt, encastat a un taulell (P - 50)

72,92 14,000 1.020,88

7 EJ11H61C u Banyera de ferro colat esmaltat brillant, de llargària 1,6 m, de color
blanc, preu mitjà, per a revestir, col.locada sobre suports de totxana de
290x140x100 mm (P - 48)

218,82 1,000 218,82

8 EJ19D21P u Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeixidor integrat, de
capacitat útil < 35 l, de color blanc, preu alt, col.locat sobre moble (P -
54)

92,53 3,000 277,59

9 EJ18LPAC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor,
130 a 140 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària,
preu mitjà, encastada a un taulell de cuina (P - 53)

103,33 4,000 413,32

10 EJ15B21Q u Bidet de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu mitjà, col.locat sobre el paviment (P - 52)

69,99 1,000 69,99

11 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament amb rastrells hidròfug (P - 45)

65,13 6,000 390,78

euros
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12 K7367UDG u Subministre i col·locació de nevera amb congelador incorporat de
marca i model a escollir per la propietat  (P - 93)

780,00 3,000 2.340,00

13 K7236478J u Subministre i col·locació de rentavaixelles amb disseny integrat al
mobiliari de la cuina, marca i model a escollir per la propietat (P - 92)

615,00 3,000 1.845,00

14 K376487HB u Subministre i col·locació de rentadora assecadora, marca i model a
escollir per la propietat (P - 87)

695,00 3,000 2.085,00

15 K237467823 u Formació de vas de piscina de formigó projectat, formant un gruix de
15 cm sobre solera i murs. Inclou encofrat perdut de paret ceràmica,
armat del mur, arids de frenatge del trasdós del mur
impermeabilització i  acabat interior (P - 84)

9.396,00 1,000 9.396,00

TOTAL Capítol 01.11 30.135,95

Obra 01 Pressupost 3 HABITATGES A MATADEPERA

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 INSTAL·LACIÓNS ELÈCTRIQUES

1 4GD11421 u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de
llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i
clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC
col.locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de
secció (P - 20)

159,49 1,000 159,49

2 4G111521 u Caixa general de protecció de polièster reforçat de 160 A, situada a 2
m del llindar de la finca com a màxim, amb arrencada de paviment de
pedra natural, enderroc de solera de formigó lleugerament armat,
excavació de rasa de 0,5 m de fondària i 0,4 m d'amplària, amb
mitjans manuals, col.locació de tubs rígids de PVC de 63 mm de
diàmetre nominal, tapat i compactat de la rasa, formació de solera de
formigó de 15 cm de gruix i reposició de paviment de pedra calcària (P
- 16)

435,14 1,000 435,14

3 4G411333 u Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge, per a
instal.lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor
automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal,
interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de
protecció magnetotèrmica a cada circuit, col.locat en caixa de dotze
mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou
l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de
DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure
UNE H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb
conductor de coure UNE H07V-R de 6 mm2 de secció (P - 17)

228,99 4,000 915,96

4 1G22G300 u Instal.lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau
d'electrificació elevat i 10 circuits (P - 4)

4.695,78 3,000 14.087,34

5 4G622110 u Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col.locació de
tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació
UNE H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació
quadrada de 90x90 mm, col.locada encastada (P - 18)

62,91 90,000 5.661,90

6 1G625192 u Commutador de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu mitjà, encastat, amb marc per a mecanisme universal d'1 element
de preu mitjà, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de
derivació rectangular i conductor de coure de designació UNE H07V-U
(P - 5)

59,70 30,000 1.791,00

7 1G627192 u Commutador de creuament de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat, amb marc per a mecanisme
universal d'1 element de preu mitjà, tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de
designació UNE H07V-U (P - 6)

90,89 75,000 6.816,75

8 4G632110 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat
màxima, encastada, amb obertura de regata, col.locació de tub
corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació
UNE H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació
quadrada de 90x90 mm col.locada encastada (P - 19)

63,27 60,000 3.796,20

euros
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TOTAL Titol 3 01.12.01 33.663,78
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Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA

1 4J11D1AA m Escomesa per a instal.lació de lampisteria amb tub de coure semidur
de diàmetre 54 mm i 1,2 mm de gruix, pintat amb 1 capa d'imprimació
fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic soterrat enrasat amb el
paviment, de 20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm
sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i compactació dels
espais buits entre els elements, no inclou la obertura de la rasa ni la
reposició del paviment (P - 21)

51,66 1,000 51,66

2 1J41G000 u Instal.lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície (P -
7)

1.234,71 4,000 4.938,84

TOTAL Titol 3 01.12.02 4.990,50

Obra 01 Pressupost 3 HABITATGES A MATADEPERA

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 03 INSTAL·LACIÓ DE GAS

1 4K111D20 m Escomesa des de clau de pas fins a cambra de comptadors amb tub
de coure semidur de DN 54 mm, de gruix 1,2 mm, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà, col.locat superficialment, pintat
de tub de coure amb 1 capa de imprimació i 2 capes d'acabat (P - 22)

27,32 1,000 27,32

2 4K112A20 m Muntant des de cambra de comptadors fins a clau de pas abonat amb
tub de coure semidur de DN 28 mm, de gruix 1 mm, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà, col.locat superficialment, pintat
de tub de coure amb 1 capa de imprimació i 2 capes d'acabat (P - 23)

16,12 55,320 891,76

TOTAL Titol 3 01.12.03 919,08

Obra 01 Pressupost 3 HABITATGES A MATADEPERA

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIÓ

1 FP222410 u Instal.lació vista de videoporter, per a edifici de 3 habitatges, amb
placa de carrer, equip d'alimentació, aparells d'usuari i obreportes
elèctric (P - 62)

3.718,02 1,000 3.718,02

2 EP221D23 u Subministre i col·locació d'unitat exterior (placa de carrer)
d'intercomunicador AUTA DECOR ANALOGICA F S4 208 o similar
només telefònic, de 3 polsadors. S'inclou caixa empotrar AUTA
DECOR SERIE 4 i material auxiliar de muntatge. (P - 56)

407,18 1,000 407,18

TOTAL Titol 3 01.12.04 4.125,20

Obra 01 Pressupost 3 HABITATGES A MATADEPERA

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES

euros



Reconversió d´un habitatge unifamiliar aïllat en 3 habitatges a Matadepera

PRESSUPOST Data: 30/01/09 Pàg.: 9

1 1EA13G72 u Instal.lació solar tèrmica per a vivenda unifamiliar, amb 2 captadors
solars plans amb una superfície activa de 4,2 m2, amb acumulador
vitrificat de capacitat 300 l, amb una distància de 15 m entre els
captadors i l'acumulador, amb estació hidràulica i de control, amb
vàlvules i tots els elements de connexió necessaris per a la seva
instal.lació (P - 3)

3.483,76 4,000 13.935,04

2 EEA132RO u Subministre i col·locació de captador solar pla ROCA PS 2 o similar
amb una superfície útil de captació de 2,06 m2 per a muntatge segons
planols.  (P - 47)

676,05 7,000 4.732,35

3 EDBSJHK u Instal·lació de calefacció per terra radiant per a un habitatge de 130
m2 (P - 46)

2.789,00 3,000 8.367,00

4 KFDFHVJ u Subministre i col·locació de bomba de calor aire-aigua per a la
instal·lació de terra radiant i terra fred (P - 100)

2.320,00 3,000 6.960,00

TOTAL Titol 3 01.12.05 33.994,39

Obra 01 Pressupost 3 HABITATGES A MATADEPERA

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Titol 3 06 CONTRA INCENDIS

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 55)

47,75 4,000 191,00

TOTAL Titol 3 01.12.06 191,00

euros
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1. Enderrocs 
 
Descripció 
 

Descripció 
Operacions destinades a l’enderroc total o parcial d’un edifici o d’un element constructiu, 

incloent o no la càrrega, el transport i descàrrega dels materials no utilitzables que es 
produeixen en els enderrocs. 

Criteris d’amidament i valoració d’unitats 
Generalment, l’evacuació de runes, amb els treballs de càrrega, transport i descàrrega, es 

valorarà dins de l’unitat d’enderroc corresponent. En el cas de que no estigui inclosa l’evacuació 
de runes en la corresponent unitat d’enderroc: metre cúbic d’evacuació de runes comptabilitzat 
sobre camió. 
 
Prescripció referent a l’execució per unitats d’obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

 Condicions prèvies 
Es realitzarà un reconeixement previ de l’estat de les instalacions, estructura, estat de 

conservació, estat de les edificacions veïnes o mitgeres. A més, es comprovarà l’estat de 
resistència de les diferents parts de l’edifici. Es desconectaran les diferents instal·lacions de 
l’edifici, tals com aigua, electricitat y telèfon, neutralitzant-ne les seves escomeses. Es deixaran 
previstes preses d’aigua per el reg, per evitar la formació de pols, durant els treballs. Es 
protegiran els elements de servei públic que es puguin veure afectades, com boques de reg, 
tapes i embornals de clavegueres, arbres, faroles, etc. Es desinsectarà o desinfectarà si és un 
edifici abandonat. Es comprovarà que no existeixi emmagatzematge de materials combustibles, 
explosius o perillosos. En edificis amb estructura de fusta o amb abundancia de material 
combustible es disposarà, com a mínim, d’un extintor manual contra incendis. 

Procés d’execució 

 Execució 
En l’execució s’inclouen dues operacions, enderroc i retirada dels materials d’enderroc. 

- L’enderroc es podrà realitzar segons els seguents procediments: 
Enderroc element a element, quan els treballs s’efectuin seguint un ordre que en general 

correspon al ordre invers seguit per la construcció. 
Enderroc per colapse, es pot efectuar mitjançant embranzida per impacte de bola de gran 

massa o mitjançant ús d’explosius. Els explosius no s’utilizaran en edificis d’estructures d’acer, 
amb predomini de fusta o elements facilment combustibles. 

Enderroc por embranzida, quan l’alçada de l’edifici que es vagi a enderrocar, o part 
d’aquest, sigui inferior a 2/3 de la assolible per la màquina y aqueta pugui maniobrar lliurement 
sobre el terra amb suficient consistència. No es pot utilitzar contra estructures metàl·liques ni de 
formigó armat. S’haurà enderrocat prèviament, element a element, la part de l’edifici que estigui 
en contacte amb mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. 

S’ha d’evitar treballar en obras de demolició i enderroc cobertes de neu o en dies de pluja. 
Les operacions d’enderroc s’efectuaran amb les precauciones necessàries per aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions properes, i es designaran i 
marcaran els elements que s’hagin de conservar intactes. Els treballs es realitzaran de manera 
que produeixin la menor molestia possible als ocupants de les zones properes a l’obra a 
enderrocar. 

No es suprimiran els elements atirantats o d’arriostrament mentre no es suprimeixin o 
contrarrestin les tensions que incideixin sobre ells. En elements metàl·lics en tensió es tindrà 
present l’efecte d’oscil·lació al realitzar el tall o al suprimir les tensions. 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. En la demolició d’elements de fusta s’arrencaran o doblaran les puntes i claus. No 
s’acumularan runes ni s’apoiaran elements contra valles, murs i suports, propis o mitjaners, 
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mentres aquests hagin de restar en peu. Tampoc es depositaran runes sobre andamis. Es 
procurara en tot moment evitar l’acumulació de materials procedents de l’enderroc en les plantes 
o forjats de l’edifici. 

L’abatiment d’un element constructiu es realitzarà permetent el gir, pero no el 
desplaçament, dels seus punts de recolzament, mitjançant un mecanisme que traballi per sobre 
de la linia de recolzament de l’element i permeti el descens lent. Quan s’hagin d’enderrocar 
arbres, s’acotarà la zona, es tallaran per la seva base atirantant-los prèviament i abatent-los 
seguidament. 

Els compressors, martells pneumàtics o similars, s’utilizaran prèvia autorització de la 
direcció facultativa. Les grues no s’utilizaran per realitzar esforços horitzontals o oblicus. Les 
càrregues es començaran a elevar lentament amb el fi d’observar si es produeixen anomalies, 
en aquest cas es subsanaran després d’haber descendit novament la càrrega al seu lloc inicial. 
No es descendran les càrregues sota només control del fre. 

S’evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o runes. Al finalitzar la 
jornada no s’han de quedar elements de l’edifici en estat inestable, que el vent, les condicions 
atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu desmoronamemt. Es protegiran de la 
pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser afectades per 
aquella. 

 
- L’evacuació de runes, es podrà realitzar de les següents formes: 

Obertura de forats en forjats, coincidents en vertical amb l’ample d’un entrebigat i longitut 
d’1 m a 1,50 m, distribuits de tal forma que permetin la ràpida evacuació dels mateixos. Aquest 
sistema només podrà utilitzar-se en edificios o restes d’edificis amb un màxim de dues plantes i 
quan les runes siguin de tamany manejable per una persona. 

Mitjançant grúa, quan es disposi d’un espai per la seva instal·lació i zona per descàrrega de 
la runa. 

Mitjançant canals. 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 por 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 vía pública, excepte el seu tram inclinat inferior, y la seva secció útil no 
serà superior a 50 x 50 cm. La seva embocadura superior estarà protegida contra caigudes 
accidentals. 

Tirant lliurement la runa des d’una altura màxima de dues plantes sobre el terreny, si es 
disposa d’un espai lliure de costats no menors de 6 x 6 m. 

Per desenrunat mecanitzat. La màquina s’aproximarà a la mitjaneria com a màxim la 
distancia que senyali la documentació tècnica, sense sobrepasar en ningún cas la distancia d’1 
m i treballant en direcció no perpendicular a la mitjaneria. 

En tot cas, l’espai on cau la runa estarà acotat i vigilat. No es permetran fogueres dins de 
l’edifici, i les fogueres exteriors estaran protegides del vent i vigilades. En cap cas s’utilitzarà el 
foc com a propagació de flama com a medi d’enderroc. 

 Condicions d’acabat 
A la superficie del solar es mantindra el desguàs necessari per impedir l’acumulació d’aigua 

de pluja o neu que pugui perjudicar a locals o fonaments de finques veïnes. Finalitzades les 
obres d’enderroc, es procedirà a la neteja del solar. 

Control d’execució, asajos i probes 

 Control d’execució 
Durante l’execució es vigilarà i es comprovarà que s’adoptin les mesures de seguretat 

especificades, que es disposi dels medis adequats y que l’ordre i la forma d’execució s’adaptin a 
l’indicat. 

Durant l’enderroc, si apareguessin esquerdes als edificios mitjaners es paralitzaran els 
treballs, i s’avisara a la direcció facultativa, per efectuar el seu apuntalament o consolidació si 
fós necessari, prèvia col·locació o no de testimonis. 

Conservació i manteniment  
Mentre s’efectua la consolidació definitiva, al solar on s’hagi realitzat l’enderroc, es 

conservaran les contencions, apuntalaments y fitacions realizats per la subjecció de les 
edificacions mitgeres, així com les valles i/o tancaments. 
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Una vegada assolida la cota 0, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres per 
observar les lesions que hagin pogut sorgir. Les valles, embornals, arquetes, pous i fitacions 
quedaran en perfecte estat de servei. 
 
 
1.1.1 Enderroc d’estructures i fonamentació 
  
Descripció 
 

Descripció 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural. 

Criteris d’amidament i valoració d’unitats 
- Metre cúbic d’enderroc de l’estructura. 
- Unitat realment desmuntada de cintra de coberta. 
- Metre quadrat d’enderroc de: 

Forjats. 
Soleres. 
Escala catalana. 
Amb retirada de runes i càrrega, sense transport a l’abocador. 

 
Prescripció referent a l’execució per unitats d’obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció 1.1. Enderrocs. 
Si l’enderroc es realitza per mitjà explosiu, es demanarà permís de l’autoritat competent. 

S’apuntalaran els elements en voladiu abans d’alleugerir els seus contrapesos. Els forjat en els 
que s’observi cediment s’apuntalaran prèviament a l’enderroc. Les càrregues que suporten les 
fitacions es transmetran al terreny, a elements estructurals verticals o a forjats inferiors en bon 
estat, sense superar la sobrecàrrega admissible per aquest. En arcs s’equilibraran prèviament 
les embrazides laterals y es fitaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc. Totes les escales 
i passarel·les que s’utilitzin per el trànsit estaran netes d’obstacles fins el moment del seu 
enderroc. 

Procés d’execució 

Execució 
Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció 1.1. Enderroc. 
L’ordre d’enderroc s’efectuara, en general, per estructures apoiades, de dalt cap a baix de 

tal forma que l’enderroc es realitzi practicament al mateix nivell, sense que hi hagi persones 
situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d’elements que s’abatin o bolquin. 
- Enderroc de solera de pis: 

Es trocejara la solera, en general, després d’haber enderrocat els murs i pilars de la planta 
baixa, excepte els elements que hagin de quedar en peu. 
- Enderroc de murs i pilastres: 

Mur de càrrega: en general, s’hauran enderrocat prèviament els elements que s’apoien en 
ell, como cintres, voltes, forjats, etc. Murs de tancament: s’enderrocaran, en general, els murs de 
tancament no resistent després d’haver enderrocat el forjat superior o coberta i abans 
d’enderrocar les bigues i pilars del nivell en que es treballa. Els carregadors y arcs en forats no 
es treuran fins haber alleugerit la càrrega que sobre ells graviti. Els chapats podran desmuntar-
se prèviament de totes les plantes, quan aquesta operació no afecti a l’estabilitat del mur. A 
mesura que avanci l’enderroc del mur s’aniran aixecant els cèrcols, ampits i impostes. En murs 
entramats de fusta es desmuntaran en general els “durmientes” abans d’enderrocar el material 
de farciment. Els murs de formigó armat, s’enderrocaran en general com suports, tallant-los en 
franges verticals d’ample i alçada no majors d’1 i 4 m, respectivament. Al interrompre la jornada 
no es deixaran murs cegs sense arriostrar d’alçada superior a 7 veces el seu gruix. 
- Enderroc de volta: 
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S’apuntalaran i contrarrestaran, en general, prèviament les embranzides. Es suprimira el 
material de farciment y no es tallaran els tirants fins haber-la enderrocat totalment. Les voltes de 
canó es tallaran en franjes transversals paralel·les. S’enderrocarà la clau en primer lloc i es 
continuara cap als recolzaments per les de canó i en espiral para les de racó. 
- Enderroc de bigues: 

En general, s’hauran enderrocat prèviament tots els elements de la planta superior, inclús 
murs, pilars i forjats, quedant la biga lliure de càrregues. Es suspendera prèviament la part de 
biga que vagi a aixecar-se, tallant o desmuntant seguidament els seus extrems. No es deixatan 
bigues o part d’aquestes en voladius sense apuntalar. 
- Enderroc de suports: 

En general, s’hauran enderrocat prèviament tots els elements que escomesin superiorment 
al suport, com vigues o forjats mb àbacs. Es suspendrà o atirantarà el suport i posteriorment es 
tallarà o desmuntarà inferiorment. No es permetrà volcar-lo sobre els forjats. Quan sigui de 
formigó armat es permetrà abatre la peça només quan s´hagin tallat les armadures longitudinals 
de la seva part inferior, menys les d´una cara que faràn de xarnera i es tallaràn una vegada 
abatut. 
- Demolició d´encavallades i corretges metàliques: 

Els sostres suspesos en les encavallades es treuràn prèviament. Quan l´encavallada hagi 
de descendir sencera, es suspendrà prèviament evitant les deformacions i fixant algun cable per 
sobre del centre de gravetat, per evitar que basculi. Posteriorment s´anul.laràn els anclatges. 
Quan vagi a ser desmuntada per peces s´apuntalarà i trocejarà, començant el despeçament pels 
parells. Es controlarà que les corretges metàliques estiguin apeades abans de tallar-les, evitant 
el problema de que quedin en el voladís, provocant girs en l´extrem oposat, per l´elasticitat 
pròpia de l´acer, en recuperació de la seva primitiva posició, golpejant als operaris i podent 
ocasionar accidents greus. 
- Demolició de forjat: 

Es demolirà, en general, després d´haver suprimit tots els elements situats per sobre del 
forjat, inclús suports i murs. Es treuràn, en general, els voladissos en primer lloc, tallant-los a 
haces exteriors de l´element resistent en el què es recolzen. Els talls del forjat no deixaràn 
elements en voladís sense apuntalar. S´observarà, especialment, l´estat del forjat sota aparells 
sanitaris, junt a baixants i en contacte en xemeneies. Quan el material de farciment sigui solidari 
amb el forjat es demolirà, en general, simultàneament. Quan aquest material de farciment formi 
pendents sobre forjats horitzontals es començarà la demolició per la cota més baixa. Si el forjat 
està constituit per viguetes, es demolirà l´entrevigat a ambdós costats de la vigueta sense 
debilitar-la i quan sigui semivigueta sense trencar la seva zona de compressió. Prèvia suspensió 
de la vigueta, en els seus dos extrems s´anul.laràn els seus recolzaments. Quan la vigueta sigui 
contínua prollongant-se a altres crugies, prèviament s´apuntalarà la zona central del forjat de les 
contígües i es tallarà la vigueta a haces interiors del recolzament continu. Les lloses de formigó 
armat en una direcció es tallaràn, en general,  en franges paral.leles a l´armadura principal de 
pes no major a l´admès per la grua. Prèvia suspensió, en els extrems de la franja s´anul.laràn 
els seus recolzaments. En recolzaments continus amb prollongació d´armadures a altres 
crugies, s´apuntalaràn prèiament les zones centrals dels forjats contigus, tallant els extrems de 
la franja a demolir a haces interiors del recolzament continu. Les lloses armades en dues 
direccions es tallaràn, en general, per requadres sense incloure les franges que uneixen els 
àbacs o capitells, començant pel centre i seguint en espiral. S´hauràn apuntalat prèviament els 
centres dels requadres contigus. Porteriorment es tallaràn les franges de forjats que uneixen els 
àbacs i finalment aquests. 
- Demolició d´escala catalana (fomada pe un conjunt d´esglaons sobre una bòveda 

tabicada): 
El tram d´escala entre pisos es demolirà abans que el forjat superior en el qual es recolza. 

La demolició del tram d´escala s´executarà des d´una andamiada que cobreixi el buit de la 
mateixa. Primer es retiraràn els esglaons i posteriorment la bòveda de totxo. 
- Demolició de cimentació: 

La demolició del fonament es realitzarà bé amb el compressor, bé amb un sistema 
explosiu. Si es realitza per explosió controlada, es seguiràn les mesures específiques de les 
ordenances corresponents, referents a la utilització d´explosius, utilitzant-se dinamites i 
explosius de seguretat i complint les distàncies mínimes dels inmobles habitats propers. Si la 
demolició es realitza amb martell compressor, s´anirà retirant les runes conforme es vagi 
demolint el fonaments. 

 



 Pàg.7 
RECONVERSIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES A MATADEPERA                     
C/ PASCAL Nº11, MATADEPERA (BARCELONA)                              PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 

1.1.2 Enderroc de façanes i particions 
 
Descripció 
 

Descripció 
Demolició de façanes, particions i carpinteries d´un edifici. 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
- Metre quadrat de demolició de: 

Envà. 
Mur de bloc. 

- Metre cúbic de demolició de: 
Fàbrica de totxo massís. 
Mur de mamposteria. 

- Metre quadrat d´obertura de buits, amb retirada de runes i càrrega, sense transport a 
abocador. 
Unitat d´aixecament de carpinteria, incloent marcs, fulles i accessoris, amb retirada de 

runes i càrrega, sense transport a abocador, amb o sense aprofitament de material i retirada del 
mateix, sense transport a magatzem. 
 
Prescripció en quant a l´execució per unitats d´obra. 
 

Característiques tèniques de cada unitat d´obra 

�Condicions prèvies 
Es tindràn en compte les prescripcions de la subsecció 1.1 Enderrocaments. 
Abans d´obrir buits, es comprobaràn els problemes d´estabilitat en què es pugui incòrrer 

per l´obertura dels mateixos. Si l´obertura del buit es realitza en un mur de totxo massís, primer 
es descarregarà el mateix, apeant els elements que recolzen en el mur i a continuació 
s´endintellarà el buit abans de procedir a la demolició total. 

Procés d´execució 

Execució 
Es tindràn en compte les prescripcions de la subsecció 1.1 Enderrocaments. 
Al finalitzar la jornada de treball, no quedaràn murs que puguin ser inestables. L´ordre de 

demolició s´efectuarà, en general, de dalt a  baix de tal manera que la demolició es realitzi 
pràcticament al mateix nivell,sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en el 
aproximitat d´elements que s´abateixin o bolquin.  
- Aixecament de carpinteria i serralleria: 

Els elements de carpinteria es desmuntaràn abans de ralitzar la demolició de les fàbriques, 
amb la finalitat d´aprofitar-los, si així està estipulat en el projecte. Es desmuntaràn aquelles parts 
de la carpinteria que no estàn rebudes en les fàbriques. Generalment per procediments no 
mecànics, se separaràn les parts de la carpinteria que estiguin empotrades en les fàbriques. Es 
retirarà la carpinteria conforme es recuperi. Es convenient no desmuntar els cèrcols dels buits, ja 
que de per sí constitueixen un element sustentant del llindar i, a no ser que es trobin molt 
deteriorats, eviten la necessitat de tenir que prendre precaucions que ens obliguia a apear-los. 
Els cèrcols es desmuntaràn, en general, quan es vagi a demolir l´element estructural en el qual 
estàn situats. Quan es retiren carpinteries i serralleries en plantes inferiors a la que s´està 
demolint, no s´afectarà la estabilitat de l´element estructural en el que estàn situades i es 
disposaràn proteccions provisionals en els buits que donin al buit. 
- Demolició d´envans: 

Es demoliràn, en general, els envans abans de derribar el forjat superior en què es 
recolzen. Quan el forjat hagi cedit, no es treuràn els envans sense apuntalar-lo prèviament. Els 
envans de totxo es derribaràn de dalt cap a baix. L´envaneria interior s´ha de derribar a nivell de 
cada planta, tallant-t´ho amb fregues verticals i efectuant el volvatge per empenta, que es farà 
per sobre del punt de gravetat. 
- Demolició de tancaments: 



 Pàg.8 
RECONVERSIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES A MATADEPERA                     
C/ PASCAL Nº11, MATADEPERA (BARCELONA)                              PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 

Es demoliràn, en general, els tancaments no resistents després d´haver demolit el forjat 
superior o cuberta i abans de derribar les vigues i pilars del nivell en el qual es treballa. El 
volcatge només podrà realitzar-se per a elements que es puguin despeçar, no empotrats, situats 
en façanes fins una alçada de dues plantes i tots els de planta baixa. Serà necessari prèiament 
atirantar i/o apuntalar l´element, fer fregues inferiors d´un terç del seu espessor o anul.lar els 
anclatges, aplicant la força per sobre del centre de gravetat de l´element.  
- Demolició de tancament prefabricat: 

S´aixecarà, en general, un nivell per sota del que s´està demolint, traient prèviament els 
vidres. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quean no es debiliti amb 
això als elements estructurals, disposant-hi en aquest cas proteccions provisionals en els buits 
que donin al buit. 
- Obertura de buits: 

S´evacuaràn les runes produides i s´acabaràn del buit. Si l´obertura del buit es va a 
realitzar en un forjat, s´apearà prèviament, passant a continuació a la demolició de la zona 
prevista, arriostrant aquells elements. 

 
 
1.1.3 Aixecament d´instal.lacions 
 
Descripció 
 

Descripció 
Treballs destinats a l´aixecament de les instal.lacions (electricitat, fontaneria, sanejament, 

climatització, etc.) i aparells sanitaris. 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
- Metre lineal d´aixecament de: 

Mobiliari de cuina: bancs, armaris i repises de cuina corrent. 
Tubs de calefacció i fixació. 
Clavagarons. 
Canonades de fundició de red de rec ( aixecament i  desmuntatge). 
Incloent-hi part proporcional de peces especials, claus i boques, amb o sense recuperació 

de les mateixes. 
- Unitat d´aixecament de : 

Sanitaris: aigüera, lavabo, videt, inodor, banyera, dutxa. Incloent-hi accessoris. 
Radiadors i acessoris. 

- Unitat realment desmuntada d´quips industrials. 
Totes les unitats d´obra inclouen en la valoració la retirada de runes i càrrega, sense 

transport a abocador. 
 
Prescripció en quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques tèniques de cada unitat d´obra 

�Condicions prèvies 
Es tindràn en compte les prescripcions de la subsecció 1.1 Enderrocaments. 
Abans de procedir a l´aixecament d´aparells sanitaris i radiadors hauràn de neutralitzar-se 

les instal.lacions d´aigua i electricitat. Serà convenient tancar la acomesa al clavegueram. Es 
buidaràn primer els dipòsits, canonades i altres conducciones d´aigua. Es desconnectaràn els 
radiadors de la red. Abans d´iniciar els treballs de demolició dels claveguerons es 
deconnectaran del col.lector general, obturant l´orifici resultant. 

Procés d´execució 

Execució 
Es tindràn en compte les prescripcions de la subsecció 1.1 Enderrocs. 
En general, es desmuntaràn sense trossejar els elements que puguin produit talls o lesions, 

com vidres i aparells sanitaris. El trosseig d´un element es realitzarà per peces de tamany 
manejable per una sola persona. 
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- Aixecament d´aparells sanitaris i accessoris, sense recuperació de material: 
Es buidaràn primerament els dipòsits, canonades i altres conduccions. S´aixecaràn els 

aparells procurant evitar que es trenquin. 
- Aixecat de radiadors i accessoris: 

Es buidaràn d´aigua, primer la red i després els radiadors, per poder retirar els radiadors. 
- Demolició d´equips industrials: 

Es desmuntaràn els equips industrials, en general, seguint l´ordre invers que s´utilitzà al 
instal.lar-los, sense afectar l´estabilitat dels elements resistents als quals estiguin units. 
- Demolició de claveguerons: 

Es realitzarà la rotura, amb o sense compressor, de la solera o ferm. S´excavaran les terres 
per mitjans naturals fins descobrir els claveguerons. Es procedirà, a continuació, al desmuntatge 
o rotura de la conducció de aigües residuals. 
- Aixecament i desmuntatge de canonades de fundició de red de rec: 

Es buidarà l´aigua de la canonada. S´excavarà fins descobrir la canonada. Es desmuntaràn 
els tubs i peces especials que constitueixin la canonada. Es rellenarà la rasa oberta. 

 
 
1.1.4 Demolició de revestiments 
 
Descripció 
 

Descripció 
Demolició de revestiments de terres, parets i sostres.  

Criteris de medició i valoració d´unitats 
Metre quadrat de demolició de revestiments de terres, parets i sostres, amb retirada de 

runes i càrrega, sense transport a abocador. 
 
Prescripció en quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d´obra 

�Condicions prèvies 
Es tindràn en compte les prescripcions de la subsecció 1.1 Enderrocaments. 
Abans del picat del revestiment es comprobarà que no pssa cap instal.lació, o bé que en 

cas de passar està desconnectada. Abans de la demolició dels esglaons es comprobarà l´estat 
de la bòveda o la llosa de l´escala. 

Proc´s d´execució 

�Execució 
Es tindràn en compte les prescipcions de la subsecció 1.1. Enderrocaments. 

- Demolició de sostre suspès: 
Els cels rasos es treuràn, en general, prèviament a la demolició del forjat o de l´element 

resistent al qual pertanyin. 
- Demolició de paviment: 

S´aixecarà, en general, abans de procedir a l´enderrocament de l´element resistenten el 
qual estigui col.locat, sense demolir, en aquesta operació, la capa de compressió dels forjats, ni 
debilitar les bòvedes, vigues i viguetes. 
- Demolición de revestiments de parets: 

Els revestiments es demoliràn a la vegada que el seu suport, sigui envà o mur, a menys 
que es pretengui el seu aprofitament, en el qual cas es desmuntaràn abans de la demolició del 
suport. 
- Demolició de esglaons: 

Es desmuntarà l´esglaonatge de l´escala en forma inversa a com es coloqués, començant, 
per tant, per l´esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins arribar al primer esglaó. Si hi 
hagués zanquin, aquest es demolirà prèviament al desmuntatge de l´esglaó. El sòcol es 
demolirà començant per un extrem del parament. 
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2 Acondicionament i fonaments 
 
2.1 Moviment de terres 
 
2.1.1 Farciments del terreny 
 
Descripció 
 

Descripció 
Obres consistents en l’extensió i compactació de terres procedents d’excavacions o 

préstecs que es realitzen en rases i pous. 

Criteris d’amidament i valoració d’unitats 
- Metre cúbic de reblert i estesa de material filtrant, compactat, inclus refinat de talusos. 
- Metre cúbic de reblert de rases o pous, amb terres pròpies, terres de préstec i sorra, 

compactades por tongades uniformes, amb pisó manual o safata vibratoria. 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Caracteristiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
- Terres o sòls procedents de la pròpia excavació o de préstecs autoritzats. 

S’inclouen la major part dels sòls predominantment granulats i inclòs alguns productes 
resultants de l’activitat industrial tals com certes escòries i cendres polaritzades. Els productes 
manufacturats, com agregats lleugers, podran utilitzar-se en alguns casos. Els sòls cohesius 
podran ser tolerables amb unes condicions especials de selecció, col·locació i compactació. 

Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.1, es requerirà disposar d’un material de 
característiques adequades al procés de col·locació i compactació i que permeti obtenir, després 
del mateix, les necessàries propietats geotècniques. 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa a 
l’annex II, Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la 
documentació dels subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui 
pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el 
control mitjançant assajos. 
- Terres o sòls procedents de la pròpia excavació o de préstecs autoritzats. 

Prèviament a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i que la seva humitat 
és l’adequada per evitar la seva segregació durant la seva posta en obra i obtenir el grau de 
compactació exigit. 

Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.2, es prendran en consideració per la selecció del 
material de farciment els següents aspectes: granulometria; resistència a la trituració i desgast; 
compactabilitat; permeabilitat; plasticitat; resistència al subsòl; contingut en matèria orgànica; 
agressivitat química; efectes contaminants; solubilitat; inestabilitat de volum; susceptibilitat a les 
baixes temperatures i a la gelada; resistència a la intempèrie; possibles canvis de propietats 
deguts a l’excavació, transport i col·locació; possible cimentació després de la seva col·locació. 

En cas de dubte s’haurà d’assajar el material de préstec. El tipus, número i freqüència dels 
assajos dependrà del tipus i heterogeneïtat del material i de la naturalesa de la construcció en la 
qual es vagi a utilitzar el farciment. 

Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.2, normalment no s’utilitzaran els sòls expansius o 
solubles. Tampoc els susceptibles a la gelada o que continguin, en alguna proporció, gel, neu o 
torba si s’utilitzaran com a reblert estructural. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’us, conservació i manteniment) 
Els acopis de cada tipus de material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva 

segregació i contaminació, evitant-se una exposició prolongada del material a la intempèrie, 
formant els acopis sobre superfícies no contaminant i evitant les mescles de materials de 
diferents tipus. 
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Prescripció referent a l’execució per unitats d’obra 
 

Control d’execució, assajos i proves 

�Control d’execució 
Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.4, el control d’ un farciment ha d’assegurar que el 

material, el seu contingut d’humitat a la col·locació i el seu grau final de compacitat obeeixen al 
especificat. 

�Assajos i proves 
Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.4, el grau de compacitat s’especificarà com 

percentatge de l’obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. En esculleres 
o en farciments que continguin una proporció alta de mides gruixudes no són aplicables els 
assajos Proctor. En aquest cas es comprovarà la compacitat per mètodes de camp, tals com 
definir el procés de compactació a seguir en un reblert de prova, comprovar l’assentament d’una 
passada addicional de l’equip de compactació, realització d’assajos de càrrega amb placa o la 
utilització de mètodes sísmics o dinàmics. 
 

Conservació i manteniment 
El farciment s´executarà en el menor plaç possible, cobrint-se una vegada acabat, per 

evitar en tot moment la contaminació del farcit per materials estranys o per aigua de pluja que 
produeixi embassalaments superficials. 
 
 
2.1.2 Transports de terres i runes 
 
Descripció 
 

Descripció 
Treballs destinats a traslladar al´abocador les terres sobrants de l´excavació i les runes. 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
Metre cúbic de terres o runes sobre camió. Per a una distància determinada a la zona 

d´abocament, considerant temps d´anada, descàrrega i tornada, podent-se incloure o no el 
temps de càrrega i/o la càrrega, tant manual com amb mitjans mecànics. 

 
 
Prescripció en quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d´obra 

�Condicions prèvies 
S´organitzarà el trànsit determinant zones de treball i vies de circulació. 
Quan en les proximitats de l´excavació existeixin tendalls elèctrics, amb els fils nus, s´haurà 

de prendre alguna d´aquestes mesures: 
Desviament de la línea: 
Tall del corrent elèctric. 
Protecció de la zona mitjançant apantallats. 
Es guardaràn les màquines i vehicles a una distància de seguretat determinada en funció 

de la càrrega elèctrica. 

Procés d´execució 

�Execució 
En cas de que l´operació de descàrrega sigui per a la formació de terraplens, serà 

necessari l´auxili d´una persona experta per evitarque al apropar-se el camió a la vora del 
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terraplè, aquest falli o que el camió pugui bolcar, sent convenient la instal.lació de topes, a una 
distància igual a l´alçada del terraplè, i/o com a mínim de 2 m. 

S´acotarà la zona d´acció de cada màquina en el seu tajo. Quan sigui marxa enrera o el 
conductor no tingui visibilitat estarà auxiliat per un altre operari a l´exterior del vehicle. 
S´extremaràn aquestes precaucions quan el vehicle o màquina canviï de tajo i/o s´entrecreuin 
itineraris. 

En l´operació d´abocament de materials amb camions, un auxiliar s´encarregarà de dirigir 
la maniobra a fi d´evitar atropellaments a persones i col.lisions amb altres vehicles. 

Per a transports de terres situades per nivells inferiors a la cota 0 l´amplada mínima de la 
rampa serà de 4,50 m, aixemplant-se a les corves, i els seus pendents no seràn majors del 12% 
o del 8%segons es tracti de trams rectes o corbs, respectivament. En qualsevol cas, es tindrà en 
compte la maniobrabilitat dels vehicles utilitzats. 

Els vehicles de càrrega, abans de sortir a la via pública, contaràn amb un tram horitzontal 
de terreny consistent, de longitud no menor de una vegada i mitja la separació entre eixos, ni 
inferior a 6 m. 

Les rampes per al moviment de camions i/o màquines conversaràn el talus lateral que 
exigeixi el terreny. 

La càrrega, tant manual com mecànica, es realitzarà pels laterals del camió o per la part 
trasera. Si es carrega el camió per mitjans mecànics, la pala no passarà per sobre de la cabina. 
Quan sigui imprescindible que un vehicle de càrrega, durant o després del buidat, s´acosti a la 
seva vora, es disposaràn topes de seguretat, comprobant-se prèviament la resistència del 
terreny al seu propi pes. 

Control de execució, assajos i proves 

�Control de execució 
Es controlarà que el camión no sigui carregat amb una sobrecàrrega superior a 

l´autoritzada. 
 

 
2.1.3 Buidat del terreny 
 
Descripció 
 

Descripció 
Excavacions a cel obert realitzades amb mitjans manuals i/o mecànics, que en tot el seu 

perímetre queden per sota del sòl, per a amplades d´excava ió superiors a 2 m. 

Criteris de medició i valoració  d´unitats 
- Metre cúbic d´excavació a cel obert, mesurat en perfil natural una vegada comprobat que 

aquest perfil és el correcte, en tot tipus de terrenys (deficients, tous, mitjos, durs i rocosos), 
amb mitjans manuals o mecànics (pala carregadora, compressor, martell trencdor). 
S´establiràn els percentatges de cada tipus de terreny referits al volum total. L´excés 
d´excavació haurà de justificar-se a efectes d´abonament. 

- Metre quadrat d´entibació, totalment acabada, incloent-hi els claus i cunyes necessaris, 
retirada, neteja, i apilat del material. 

 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa a 

l’annex II, Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la 
documentació dels subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui 
pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el 
control mitjançant assajos. 
- Apuntalaments: 
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Elements de fusta resinosa, de fibra recta, com pin o avet: taulers, capçaleres, codals, etc. 
La fusta serrada s’ajustarà, com a mínim, a la classe I/80. El contingut mínim d’ humitat a la 
fusta no serà major del 15%. La fusta no presentarà principis de podriment, alteracions ni 
defectes. 
- Tensors circulars d’acer protegit contra la corrosió. 
- Sistemes prefabricats metàl·lics i de fusta: taulers, plaques, puntals, etc. 
- Elements complementaris: puntes, gats, tacs, etc. 
- Maquinària: pala carregadora, compressor, martell pneumàtic, martell trencador. 
- Materials auxiliars: explosius, bomba d’aigua. 

Quan procedeixi realitzar assajos per la recepció dels productes, segons la seva utilització, 
aquests podran ser els que s’indiquen: 
- Apuntalaments de fusta: assajos de característiques físico- mecàniques: contingut 

d’humitat. Pes específic. Higroscopicitat. Coeficient de contracció volumètrica. Duresa. 
Resistència a compressió. Resistència a la flexió estàtica; amb el mateix assaig i mesurant 
la data a ruptura, determinació del mòdul d’ elasticitat E. Resistència a la tracció. 
Resistència a la clava. Resistència a esforç tallant. 

 
Prescripció en quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d´obra 

�Condicions prèvies 
Les camilles de replanteig seràn dobles en els extrems de les alineacions i estaràn 

separades de la vora del buidat no menys de 1 m. 
Es disposaràn punts fixos de referència en llocs que no puguin ser afectats pel buidat, als 

quals es referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels 
punts del terreny. Les lectures diàries dels referits desplaçaments a aquests punts s´anotaràn en 
un estadillo per al seu control per la direcció facultativa. 

Per a les instal.lacions que puguin ser afectades pel buidat, es recabarà de les seves 
Companyies la posició i solució a adoptar, així com la distància de seguretat a tendalls aeris de 
conducció d´energia elèctrica. A més es comprobarà la distància, profundidat i tipus de la 
cimentació i estructura de contenció dels edificis que puguin ser afectats pel buidat. 

Abans de l´inici dels treballs, es presentaràn a l´aprobació de la direcció facultativa els 
càlculs justificatius de les entibacions a realitzar, que podràn ser modificats per la mateixa quan 
ho consideri necessari. L´elecció del tipus de entibació dependrà del tipus de terreny, de las 
sol.licitacions per cimentació pròxima o vial i de la profunditat del tall. 

Procés d´execució 

�Execució 
El contratista haurà d´assegurar l´estabilitat dels talusos i parets de totes les excavacions 

que realitzi, i aplicar oportunament els mitjans de sosteniment, entibació, reforç i protección 
superficial del terreny apropiats, a fi d´impedir desprendiments i esllevissades que poguessin 
causr danys a persones o a les obres. 
- Entibacions (es tindràn en compte les prescripcions respecte a les mateixes del capìtol 

2.1.1. Explanacions): 
Abans de començar els treballs es revisarà l´estat de les entibacions, reforçant-les si fós 

necessari, així com les construccions pròximes, comprobant si s´observen assentaments o 
esquerdes. Les unions entre peces garantiràn la rigidesa i el monolitisme del conjunt. 
S´adoptaràn les mesures necessàries per evitar l´entrada d´aigua i mantenir lliure d´aigua la 
zona de les excavacions. A aquest fi es construiràn les proteccions, zanjas i cunetes, drenatges i 
conductes de desguàs que siguin necessaris. Si aparegués el nivell freàtic, es mantindrà 
l´excavació lliure d´aigua així com el farciment posterior, per aixó es diposarà de bombes 
d´esgotament, desguassos i canalitzacions de capacitat suficient. 

Els pous d´acumulació i aspiració d´aigua se situaràn fora del perímetre de la cimentació i 
la succió de les bombes no produirà socavació o erosions del terreny, ni del formigó col.locat. 

No es realitzarà l´excavació del terreny a tomb, socavant el peu d´un massís per produir el 
seu bolcatge. 

No s´acumularàn terrenys d´excavació junt a la vora del buidat, separant- se d´ell una 
distància igual o major a dues vegades la profunditat del buidat. En tant s´efectui la consolidació 
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definitiva de les parets i fons del buidat, es conservaràn les contensions, apuntalaments i apeos 
realitzats. El refinament i sanejament de les parets del buidat es realitzarà per a cada profunditat 
parcial no major de 3 m. 

En cas de pluja i suspensió dels treballs, els fronts i taludes quedaràn protegits. Se 
suspendràn els treballs d´excavació quan es trobi qualsevol anomalia no prevista, com variació 
dels estrats, crusos d´aigües subterrànees, restes de construccions, valors arqueològics, i es 
comunicarà a la direcció facultativa. 

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.2.2.2, la prevenció de la caiguda de blocs requerirà la 
utilització adequada  de malles de retenció. 
- El buidat es podrà realitzar: 

Sense bataches: el terreny s´excavarà entre els límits laterals fins la profunditat definida en 
la documentació. L´angles del talud serà l´especificat en projecte. El buidat es realitzarà per 
franges horitzontals d´alçada no major que 1,50 m o que 3 m, segons s´executi a mà o a 
màquina, respectivament. A les vores amb elements estructurals de contenció i/o mitjaneres, la 
màquina treballarà en direcció no perpendicular a aquests i es deixarà sense excavar una zona 
de protecció d´amplada no menor que 1 m, que es treurà a mà abans de descendir la màquina 
cap a aquesta vora a la franja inferior. 

Amb bataches: una vegada replantejats els bataches s´iniciarà, per un dels extrems del 
talud, l´excavació alternada dels mateixos. A continuació es realitzaràn els elements estructurals 
de contenció en les zones excavades i en elmateix ordre. Els bataches es realitzaràn, en 
general, començant per la part superior quan es realitzin a mà i per la seva part inferior quan es 
realitzin a màquina. 
- Excavació en roca: 

Quan les diaclasas i falles trobades en la roca, presentin buzaments o direcciones 
propìcies  l´esllevissament del terreny de cimentació, estiguin obertes o plenes de material 
milonititzat o argilós, o bé destaquin sòlids excesivament petits, s´aprofundirà l´excavació fins 
trobar terreny en condicions favorables. 

Els sistemes de diaclasas, les individuals de certa importància i les falles, encara que no es 
considerin perilloses, es representaràn en plànols, en la seva posició, direcció i buzamiento, amb 
la indicació de la clase de material de farciment, i es senyalitzarán en el terreny, fora de la 
superficie a cobrir per l´obra de fàbrica, amb l´objectiu de facilitar l´eficàcia de posteriors 
tractaments d´injeccions, anclatges, o altres. 
- Anivellament, compactació i sanejament del fons: 

En la superfície del fons del buidat, s´el.liminaràn la terra i els trossos de roca sueltos, així 
com les capes de terreny inadequat o de roca alterada que per la seva direcció o consistència 
poguessin debilitar la resistència del conjunt. Es netejaràn també les esquerdes i hendiduras 
rellenant-les amb formigó o amb material compactat. 

També els laterals del buidat quedaràn nets i perfilats. 
L´excavació presentarà un aspecte cohesiu. S´el.liminaràn els lentejones i es repasarà 

posteriorment. 

�Toleràncies admisibles 
- Condicions de no acceptació: 

Errors en las dimensions del replanteig superiors al 2,5/1000 i variacions de 10 cm. 
Zona de protecció d´elements estructurals inferior a 1 m. 
Angle de talud superior a l´especificat en més de 2 º. 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies admesas, hauràn de ser corregides. 

�Condicions d´acabament 
Un cop arribat a la cota inferior del buidat, es farà una revisió general de les edificacions 

mitjaneres per observar les lesions que hagin sorgit, prenent les mesures oportunes. 

Control de execució, assajos i proves 

�Control de execució 
Punts d´observació: 

- Replanteig: 
Dimensions en planta i cotes de fons. 

- Durantel buidat del terreny: 
Comparació dels terrenys travessats segons  el previst en el projecte i en l´estudi 

geotècnic. 
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Identificació del terreny del fons de l´excavació. Compacitat. 
Comprobació de la cota de fons. 
Excavació conlindant a mitjaneries. Precaucions. Aconseguida la cota inferior del buidat, es 

farà una revisió general de les edificacions mitjaneres. 
Nivell freàtic en relación amb el previst. 
Defectes evidents, cavernes, galeries, col.lectores, etc. 
Entibació. Es mantindrà un control permanent de les entibacions i sosteniments, reforçant-

los i/o substituïnt-los si fós necessari. 
Alçada: gruix de la franja excavada. 

Conservació i manteniment 
No s´abandonarà el tajo sense haver acodalat o tensat la part inferior de la última franja 

excavada. Les entibacions o part  d´aquestes només es treuràn quan deixin de ser necessàries i 
per franges horitzontals, començant per la part inferior del tall. 

Es prendràn les mesures necessàries per assegurar que les característiques geomètriques 
romanguin estables, protegint-se del buidat front a filtracions i accions d´erosió o 
desmoronament per part de les aigües de escorrentia. 

 
 
 
 

 
2.1.4 Rases i pous 
 
Descripció 
 

Descripció 
Excavacion  obertes i assentades en el terreny, accessibles a operaris, realitzades amb 

mitjans manuals o mecànics, amb amplada 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. 

Criteri de de medició i valoració d´unitats 
- Metre cúbic d´excavació a cel obert, mesurat sobre plànols de perfils transversals del 

terreny, presos abans d´iniciar aquest tipus d´excavació, i aplicades las seccions teòriques 
de l´excavació, en terrenys deficients, tous, mitjos, durs i rocosos, amb mitjans manuals o 
mecànics. 

- Metre quadrat de refinament, neteja de parets i/o fons d´excavació i anivellament de terres, 
en terrenys deficients, tous, mitjos i durs, amb mitjans manuals o mecànics, sense incloure 
càrrega sobre transport. 

- Metre quadrat d´entibació, totalment acabada, incloent-hi els claus i cunyes necessaris, 
retirada, neteja i apilat del material. 

 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa a l’annex 

II, Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la 
documentació dels subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui 
pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el 
control mitjançant assajos. 

- Apuntalaments: 
Elements de fusta resinosa, de fibra recta, com pi o avet: taulers, capçaleres, codals, etc. 

La fusta serrada s’ajustarà, com a mínim, a la classe I/80. El contingut mínim d’ humitat a la 
fusta no serà major del 15%. La fusta no presentarà principis de podriment, alteracions ni 
defectes.  
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- Tensors circulars d’acer protegit contra la corrosió. 
- Sistemes prefabricats metàl·lics i de fusta: taulers, plaques, puntals, etc. 
- Elements complementaris: puntes, gats, tacs, etc. 
- Maquinària: pala carregadora, compressor, martell pneumàtic, martell trencador. 
- Materials auxiliars: explosius, bomba d’aigua. 

Quan procedeixi realitzar assajos per la recepció dels productes, segons la seva utilització, 
aquests podran ser els que s’indiquen: 
- Apuntalaments de fusta: assajos de característiques físico-mecàniques: contingut 

d’humitat. Pes específic. Higroscopicitat. Coeficient de contracció volumètrica. Duresa. 
Resistència a compressió. Resistència a la flexió estàtica; amb el mateix assaig i mesurant 
la data a ruptura, determinació del mòdul d’ elasticitat E. Resistència a la tracció. 
Resistència a la clava. Resistència a esforç tallant. 

 
Prescripció  quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d´obra 

�Condicions prèvies 
En tots el caso s´haurà de dur a terme un estudi previ del terreny a fi de conèixer 

l´estabilitat del mateix. 
Se sol.licitarà de les corresponents Companyies, la posició i sol.lució a adoptar per a les 

instal.lacions que puguin ser afectades per l´excavació, així com la distància de seguretat a 
tendalls aeris de conducció d´energia elèctrica. 

Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ser afectats per l´excavació, com 
boques de reg, tapes i embornals de claveguera, faroles, arbres, etc. 

Abans de l´inici dels treballs, es presentaràn a la aprobació de la direcció facultativa els 
càlculs justificatius de les entibacions a realitzar, que podràn ser modificats per la mateixa quan 
ho consideri necessari. L´elecció del tipus d´entibació dependrà del tipus de terreny, de les 
sol.licitacions per cimentació pròxima o vial i d la profunditat del tall. 

Quan les excavacions afectin a construccions existents, es farà prèviament un estudi en 
quant a la necessitat d´apeos en totes les parts interessades en els treballs. 

Abans de començar les excavacions, estaràn aprovats per la direcció facultativa el 
replanteig i les circulacions que envolten al tall. Les camilles de replanteig seràn dobles en els 
extrems de les alineacions, i estaràn separades de la vora del buidat no menys de 1 m. Es 
disposaràn punts fixos de referència, en llocs que no puguin ser afectats per l´excavació,, als 
quals es referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments hortizontals i/o verticals 
dels punts de terreny i/o edificacions pròximes senyalades en la documentació tècnica. Es 
determinarà el tipus, situació, profunditat i dimensions de cimentacions que estiguin a una 
distància de la paret del tall igual o menor de dues vegades la ptofunditat de la rasa. 

El contratista notificarà a la direcció facultativa, amb l´antel.lació suficient el començament 
de qualsevol excavació, a fin de que aquest pugui efectuar les medicions necessàries sobre el 
terreny inalterat. 

Procés d´execució 

�Execució 
Una vegada fet el replanteig de les rases o els pous, la direcció facultativa autoritzarà l´inici 

de l´excavació. L´excavació continuarà fins arribar a la profunditat assenyalada en els plànols i 
obtenir-se una superficie ferma i neta a nivell o escalonada. El començament de l´excavació de 
rases o pous, quan sigui per a fonaments, s´acometrà quan es disposi de tots els elements 
necessaris per procedir a la seva construcció, i s´excavaràn els últims 30 cm en el moment de 
formigonar. 
- Entibacions (es tindràn en compte les prescripcions respecte a les mateixes del capìtol 

2.1.1. Explanacions): 
En general, s´evitarà l´entrada d´aigües superficials a les excavacions, reduint-les el més 

avitat possible quan es produeixin, i adoptant les solucions previstes per al sanejament de les 
profundes. Quand els taluds de les excavacions resultin inestables, s´entibaràn. En tant s´efectui 
la consolidació definitiva de les parets y fons de l´excavació, es conservaràn les contencions, 
apuntalaments i apeos realitzats per a la subjecció de les construccions i/o terrenys adjacents, 
així com de valles i/o tancaments. Una vegada aconseguides les cotes inferios dels pous o rases 



 Pàg.17 
RECONVERSIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES A MATADEPERA                     
C/ PASCAL Nº11, MATADEPERA (BARCELONA)                              PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 

de cimentació, es farà una revisió general de les edificaciones mitjaneres. S´excavarà el terreny 
en rases o pous d´amplada i profunditat segons la documentació tècnica. Es realitzarà 
l´excavació per franges horitzontals d´alçada no major a la separació entre codals més 30 cm. 
Que s´entibarà a mesura que s´excava. Els productes d´excavació de la rasa, aprofitables per al 
seu farciment posterior, es podràn dipositar en cavallers situats a un sol costat de la rasa, i a una 
separació de la vora de la mateixa d´un mínim de 60 cm. 
- Pous i rases: 

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.5.1.3, l´excavació ha de fer-se amb molta cura perque 
l´alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima inevitable. Les rases i pous 
de cimentació tindràn 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 a la vista de la naturalesa i condiciones del terreny excavat. 

Els pous, junt a cimentacions pròximes i de profunditat major que aquestes, s´excavaràn 
amb les següents prevencions: 

- reduint, quan es pugui, la pressió de la cimentació pròxima sobre el terreny, mitjançant 
apeos; 

- realitzant els treballs d´excavació i consolidació en el menor temps possible; 
- deixant com a màxim mitja cara vista de zapata però entibada; 
- separant els eixos de pous oberts consecutius no meys de la suma de les serpacions 

entre tres zapatas aïllades o major o igual a 4 m en zapatas corregudes o loses. 
No es consideraràn pous oberts els que ja posseieixin estructura definitiva i consolidada de 

contenció o s´hagin rellenat compactant el terreny. 
Quan l´excavació de la rasa es realitzi per mitjans mecànics, a més, serà necessari: 
- que el terreny admeti talud en tall vertical per a aquesta profunditat; 
- que la separació entre el tajo de la màquina i l´entibació no sigui major de vegada i mitja 

la profunditat de la rasa en aquest punt. 
En general, els bataches començaràn per la part superior quan es realitzin a mà i per la 

part inferior quan es realitzin a màquina. S´acotarà, en cas de realitzar-se a màquina, la zona 
d´acció de cada màquina. Podràn buidar-se els bataches sense realitzar prèviament l´estructura 
de contenció, fins a una profunditat màxima, igual a l´alçada del plànol de cimentació pròxim 
més la meitat de la distància horitzontal, des de la vora de la coronació del talud a la cimentació 
o vial més próxim. Quan l´amplada del batache sigui igual o major de 3 m, s´entibarà. Una 
vegada replantejats en el front del talud, els bataches s´iniciaràn per un  dels extrems, en 
excavació alternada.No s´acumularà el terreny d´excavació, ni altres materials, junt a la vora del 
batache,  havent de separar-se del mateix una distància no menor de dues vegades la seva 
profunditat. 

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.5.1.3, encara que el terreny ferm es trobi molt 
superficial, es convenient aprofundir de 0,5 m a 0,8 m per sota de la rasant. 
- Refinament, neteja i anivellament. 

Es retiraràn els fragments de roca, lajas, blocs i materials tèrreos, que hagin quedat en 
situació inestable en la superficie final de l´excavació, a fi d´evitar posteriors desprendiments.El 
refinament de terres es realitzarà sempre retallant i no recreixent, si per alguna circunstància es 
produeix una sobreamplada d´excavació, inadmisible sota el punt de vista d´estabilitat del talud, 
es rellenarà amb material compactat. En els terrenys meteoritzables o erosionables per pluges, 
les operaciones de refinament es realitzaràn en un plaç comprès entre 3 i 30 dies, segons la 
naturalesa del terreny i les condiciones climatològiques del lloc. 

�Toleràncies admisibles 
Comprobació final: 
El fons i parets de les rases i pous acabats, tindràn les formes i dimensions exigides, amb 

les modificaciones inevitables autoritzades, i s´hauràn de refinar fins aconseguir unes diferències 
de ±5 cm, amb les superficies teòriques. 

Es comprobarà que el grau d´acabat en el refinament de taludes, serà el que es pugui 
aconseguir utilitzant els mitjans mecànics, sense permetre desviacions de línea i pendent, 
superiors a 15 cm, comprobant-ho amb un regle de 4 m. 

Les irregularitats localitzades, prèvia a la seva acceptació, es corregiràn d´acord amb les 
instruccions de la direcció facultativa. 

Es comprobaràn les cotes i pendents, verificant-ho amb les estaques col.locades en les 
vores del perfil transversal de la base del ferm i en les corresponents vores de la coronació de la 
trinxera. 
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�Condicions d´acabament 
Es conservaràn les excavacions en les condicions d´acabament, rera les operacions de 

refinament, neteja i anivellament, lliures d´aigua i amb els mitjans necessaris per mantenir 
l´estabilitat. 

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.5.1.3, una vegada feta l´excavació fins la profunditat 
necessària i abans de constituir la solera d´assentament, s´anivellarà bé el fons perque la 
superficie quedi sensiblement d´acord amb el projecte, i es netejarà i apisonarà lleugerament. 

Control d´execució, assajos i proves 

�Control de execució 
Punts d´observació: 

- Replanteig: 
Cotes entre eixos: 
Dimensions en planta. 
Rases i pous. No acceptació d´errors superiors al 2,5/1000 i variaciones iguals o superiors 

a ± 10 cm. 
- Durantl´excavació del terreny: 

Comparar terrenys travessats segons el previst en projecte i estudi geotècnic. 
Identificació del terreny de fons en l´excavació. Compacitat. 
Comprobació de la cota del fons. 
Excavació conlindant a mitjaneries. Precaucions. 
Nivell freàtic en relació al previst. 
Defectes evidents, cavernes, galeries, col.lectores, etc. 
Agressivitat del terreny i/o de l´aigua freàtica. 
Pous. Entibació en el seu cas. 

- Entibació de rasa: 
Replanteig, no admetent-se errors superiors al 2,5/1000 i variacions en ± 10 cm. 
Es comprobarà una esquadria, separació i posició de l´entibació, no acceptant-se que 

siguin inferiors, superios i/o distintes a les especificades. 
- Entibació de pou: 

Per cada pou es comprobarà una esquadria, separació i posició, no acceptant-se si les 
esquadries, separacions i7O posicions son inferiors, superiors i/o distintes a les especificades. 

Conservació i manteniment 
En els casos de terrenys meteoritzables o erosionables per les pluges, l´excavació no 

haurà de romandre oberta a la seva rasant final més de 8 dies sense que sigui protegida o 
finalitzats els treballs de col.locació de la canonada, cimentació o conducció a instal.lar-s´hi. No 
s´abandonarà el tajo sense haver acodolat o tensat la part inferior de l´ultima franja excavada. 
Es protegirà el conjunt de l´entibació front filtracions i accions d´erosió per part de les aigües 
d´escorrentia. Les entibacions o part d´aquestes només es treuràn quan deixin de ser 
necesssàries i per franges horitzontals, començant per la part inferior del tall. 

 
 

 
2.2 Contencions del terreny 
 
2.2.1 Murs executats amb encofrats 
 
Descripció 
 

Descripció 
- Murs: elements de formigó en massa o armat per a cimentació en soterranis o de contenció 

de terres, amb o sense puntera i amb o sense tacó, encofrats a una o dues cares. Els murs 
de soterrani són aquells que están sotmesos a l´empenta del terreny i, en la seva situació 
definitiva, a les càrregues procedents de forjats, i en ocasions a les de suports o murs de 
càrrega que neixen a la seva cúspide. Els forjats actuen com a elements de arriostramiento 
transversal. Els murs de contenció són elements constructius destinats a contenir el 
terreny, per presentar la seva rasant una cota diferent a ambdós costats del mur, sense 
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estar vinculats a cap edificació. Per a alçades inferiors als 10-12 m, s´utilitzen 
fonamentalment dos tipus: 
- Murs de gravetat: de formigó en massa, per a alçades petites i elements de poca 
longitud. 
- Murs en ménsula: de formigó armat. 

- Bataches: excavacions per trams en front d´un talud, quan existeixen vials o cimentacions 
pròximes.. 

- Drenatge: sistema de captació i conducció d´aigües del subsòl per a protecció contra la 
humitat. 

 Si els murs de contenció es realitzen en fàbriques serà d´aplicació les indicaions en la 
subsecció 5.1 Façanes de fàbrica. 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
- Murs: 

Metre cúbic de formigó armat en mur de soterrani, amb una quantia mitjana de  25 kg/m3 
d´acer, inclusiu el.laboració, ferrallat, posta en obra i vibratge, sense incloure encofrat. 
Metre cúbic de formigó armat en murs. S´especifica la resistència, el tamay màxim de l´àrid 
en mm, la consistència i l´encofrat (sense encofrat, amb encofrat a una o a dues cares). 
Impermeabilització i drenatge: possibles elements intervinents. 
Metre quadrat d´impermeabilització de murs i mitjaneres a base d´emulsió bituminosa 
formada per betuns i resines de desnsitat 1 g/cm3 aplicada en dues capes i en fred. 
Metre quadrat de làmina drenant per a murs, especificant l´espessor en mm, alçada de 
nòduls en mm i tipus d´armadura (sense armadura, geotèxtil de poliester, geotèxtil de 
polipropilè, malla de fibra de vidre), amb o sense massilla bituminosa en solapes. 
Metre quadrat de barrera antihumitat en murs, amb o sense llàmina, especificant el tipus de 
llàmina en el seu cas. 

- Bataches: 
Metre cúbic d´excavació per a la formació de bataches, especificant el tipus de terreny (tou, 

mitjà o dur) i el mitjà d´excavació ( a mà, a màquina, martell pneumàtic, martell trencador). 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa a l’annex 

II, Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la 
documentació dels subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui 
pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el 
control mitjançant assajos. 

- Murs: 
Formigó en massa (HM) o formigó armat (HA), de resistència o dosificació especificats al 
projecte. 
Barres corrugades d’acer, de característiques físiques i mecàniques indicades al projecte. 
Malles electrosoldades d’acer de característiques físiques i mecàniques indicades al 
projecte. 
Juntes: perfils d’estanqueïtat, separadors, segelladors. 
El formigó per armar i les barres corrugades i malles electrosoldades d’acer haurien de 

complir les especificacions indicades a la EHE i a la subsecció 3.3. Estructures de formigó, per a 
la seva acceptació. 
- Impermeabilització segons tipus d’impermeabilització requerit al CTE DB HS 1, article 2.1: 

Làmines flexibles per la impermeabilització de murs (veure Part II, Relació de productes 
amb marcatge CE, 4.1.3). 
Productes líquids: polímers acrílics, cautxú acrílic, resines sintètiques o polièster.  

- Capa protectora: geotèxtil (veure Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 4.1.3), o 
morter reforçat amb una armadura. 
Pintura impermeabilitzant. 
Productes pel segellat de juntes (veure Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 9). 

- Drenatge, segons tipus d’impermeabilització requerit al CTE DB HS 1, article 2.1: 
Capa drenant: làmina drenant, grava, fàbrica de blocs d’argila porosos o un altre material 
que produeixi el mateix efecte. 
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Capa filtrant: geotèxtils i productes relacionats (veure Part II, Relació de productes amb 
marcatge CE, 4.3) o un altre material que produeixi el mateix efecte. 
Àrids de farciment: identificació. Tipus i granulometria. Assajos (segons normes UNE): 
friabilitat de la sorra. Resistència al desgast de la grava. Absorció d’aigua. Estabilitat 
d’àrids. 
L’àrid natural o de picada utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d’ argiles, 

margues i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Els aplecs de les graves es formaran i 
explotaran, de manera que s’eviti la segregació i compactació de les mateixes. S’eliminaran de 
les graves aplegades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de suport, o per inclusió de materials estranys. Abans de procedir a estendre cada 
tipus de material es comprovarà que és homogeni i que la seva humitat és l’adequada per evitar 
la seva segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació 
exigit. Si la humitat no és l’adequada, s’adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense 
alterar la homogeneïtat del material. 

Pou drenant. 
Tub drenant ranurat: identificació. Diàmetres nominals i superfície total mínima d’orificis per 
metre lineal. 
Canaleta de recollida d’ aigua (veure Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 14.5). 
Diàmetres. 
Cambra de bombeig amb dos bombes. 

- Arquetes de formigó. 
Xarxa d’ evacuació de l’ aigua de pluja a les parts de la coberta i del terreny que puguin 
afectar al mur. 
Productes de segellat de juntes (veure Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 9) 
amb banda de PVC o perfils de cautxú expansiu o de bentonita de sodi. 
Juntes d’estanqueïtat de canonades (veure Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 
14.8), de cautxú vulcanitzat, elastòmers termoplàstics, materials cel·lulars de cautxú 
vulcanitzat, elements de estanquitat de poliuretà emmotllat, etc. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’us, conservació i manteniment) 
L’emmagatzematge de les armadures es realitzarà segons les indicacions de l’apartat 32.7 

de la EHE. 
Es realitzarà en locals ventilats i al resguard de la humitat del sòl i parets. 
Abans d’emmagatzemar les armadures, es comprovarà que estiguin netes per la seva bona 

conservació i posterior adherència. Han d’emmagatzemar-se curosament classificades segons 
els seus tipus, classes i els lots dels que procedeixin. 

L’ estat de la superfície de tots els acers serà sempre objecte d’examen abans del seu ús, 
amb la fi d’assegurar-se de que no presentin alteracions perjudicials. 
 
Prescripció  quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d´obra 

�Condicions prèvies: suport 
Es comprobarà el comportament del terreny sobre el que es recolza el mur, realitzant-se 

controls dels estrats del terreny fins una profunditat de una vegada i mitja l´alçada del mur. 
El encofrat, que pot ser a una o dues cares, tindrà la rigidesa i estabilitat necessàries per 

suportar les accions de posta en obra, sense experimentar moviments o desplaçaments que 
puguin alterar la geometria de l´element per sobre de les toleràncies admisibles: 

Els elements d´encofrat es disposaràn de manera que s´evitin danys en esructures ja 
construïdes. 

Seráàn suficientment estanques per impedir pèrdues apreciables de lletada o morter i 
s´aconsegueixin superficies tancades del formigó. 

La superficie de l´encofrat estarà neta i el desencofrant presentarà un aspecte continu i 
fresc. 

El fons de l´encofrat estarà net de restes de matrials, brutícia, etc. 
Es compliràn a més altres indicacions de l´article 65 de la EHE. 
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Procés d´execució 

�Execució 
- En cas de  bataches: 

Aquests començaràn per la part superior quan es realitzin a mà i per l´inferior quan es 
realitzin a màquina. S´acotarà, en cas de ralitzar-se a màquina, la zona d´acció de cada 
màquina.  

Podràn buidar-se els bataches sense realitzar prèviament l´estructura de contenció fins a 
una profunditat màxima h+D/2, sent h la profunditat del plànl de cimentació pròxim y D, la 
distàncis horitzontal des de la vora de coronació a la cimentació o vial més próxim. Quan 
l´amplada del batache sigui igual o major de 3 m, s´entibarà. 

Un cop replantejats en el front del talud, els bataches s´iniciaràn per un dels extrems, en 
excavació alternada. 

No s´acumularà el terreny d´excavació, ni altres materials, junt a la vora del batache, 
havent de separar-se del mateix una distància no menor de dues vegades la seva profunditat. 

En el fons de l´excavació es disposarà d´una capa de formigó de neteja de 10 cm 
d´espessor.. 
- Execució de la ferralla: 

Es disposarà la ferralla de la zapata del mur, recolzada sobre separadors, deixant les 
armadures necessàries en espera; a continuació, la del fuste del mur i posteriorment l´encofrat, 
marcant en el mateix l´alçada del formigó; finalment, la d zunchos i vigues de coronació i les 
armadures d´espera per als elements estructurals que acometin en el mur. 
- Recobriments de les armadures: 

Es compliràn els recobriments mínims indicats en l´apartat 37.2.4. de la EHE, de tal forma 
que els recobriments de l´alçat seràn diferents segons existeixi o no encofrat en el trasdós, sent 
el recobriment mínim igual a 7 cm, si el trasdós es formigoneja contra el terreny. 

Es dispondràn els calzos i separadorsque garantitzin els recobriments, segons les 
indicacions dels apartats 37.2.5 y 66.2 de la EHE. 
- Formigoneig: 

Es formigonarà la zapata del mur a excavació plena, no admetent-se encofrats perduts, 
llevat en aquells casos en els quals les parets no presentin una consistència suficient, deixant el 
seu talud natural, encofrant-los provisionalment, i farcint i compactant l´excés d´excavació, una 
vegada tret l´encofrat. 

Es realitzarà el bolcatge de formigó des d´una alçada no superior a 1 m, bolcant-se i 
compactant-se per tongades de no més de 50 cm d´espessor, ni majors que la longitud del 
vibrador, de forma que s´eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. 

En general, es realitzarà el formigoneig del mur, o el tram del mur entre juntes verticals, en 
una jornada. De produir-se juntes de formigoneig es deixaràn adarajas, picant la seva superficie 
fins deixar els àrids al descobert, que es netejaràn i humitejaràn, abans de procedir novament al 
formigoneig. 
- Juntes: 

En els murs es disposaràn els següents tipus de juntes: 
- Junts de formigoneig entre fonament i alçat: la sperficie de formigó es deixarà en estat 

natural, sense raespallar. Abans de bolcar la primera tongada de formigó de l´alçat, es netejarà i 
humitejarà la superficie de contacte i , una vegada seca, es bolcarà el formigó de l´alçat 
realitzant una cmpactació enèrgica del mateix. 

- Juntes de retracció: són juntes verticals que es realitzaràn en els murs de contenció per 
disminuir els moviments reològics i d´origen tèrmic del formigó mentre no es construeixin els 
forjats. Aquestes juntes estaràn distanciades de 8 a 12 m, i s´executaràn disponsant materials 
selleadors adequats que s´embeuràn en el formigó i es fixaràn amb filferros a les armadures. 

- Juntes de dilatació: són juntes verticals que tallen tant a l´alçat com al fonament i se 
prollonguen en el cas en el reste de l´edifici. La separació, llevat justificació, no serà superior a 
30 m, recomanant-se que no sigui superior a 3 vegades l´alçada del mur. Es disposaràn a més 
quan existeixi un canvi de l´alçada del mur, de la profunditat del fonament o de la direcció de la 
planta del mur. L´obertura de la junta serà de 2 a 4 cm d´espessor, segons les variacions de 
temperatura previsible, podent contenir perfils d´estanqueïtat, subjectes a l´encofrat abans de 
formigonar, separadors i material sellador, abans de disposar el farciment del trasdós. 
- Desencofrat.. 
- Impermeabilització: 

La impermeabilització s´executarà sobre la superfície del mur neta i seca. 
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El tipus d´impermeabilització a plicr ve definits en el CTE DB HS 1, apartat 2.1, segons el 
gradu d´impermeabilitat requerit i la solució constructiva del mur, i les condiciones d´execució en 
el CTE DB HS 1, apartat 5.1.1. 
- Drenatge: 

El tipus de drenatge a aplicar ve definit en el CTE DB HS 1 apartat 2.1, junt amb el tipus 
d´impermeabilització i ventilació, segons el grau d´impermeabilització requerit i la solució 
constructiva de mur i les condiciones d´execució en el CTE DB HS 1 apartat 5.1.1. 
- Terraplenat:  

Se seguiràn les especificacions dels capítols 2.1.1. Explanacions i 2.1.2. Farciments. 

�Toleràncies admisibles 
Segons Nexe 10 de la EHE. 
Desviació de la vertical, segons l´alçada H del mur: 
H ≤ 6 m: trasdós ±30 mm. Intradós ±20 mm. 
H > 6 m: trasdós ±40 mm. Intradós ±24 mm. 
Espessor de:  
E ≤ 50 cm: +16 mm, -10 mm. 
E ≤ 50 cm: +20 mm, -16 mm. 
En murs formigonats contra el terreny, la desviació màxima en més serà de 40 mm. 
Desviació relativa de les superficies planes de intradós o de trasdós: 
Poden desviar-se de la posició plana bàsica sense excedir ±6 mm en 3 m. 
Desviació del nivell de l´aresta superior del intradós, en murs vistos: 
±12 mm 
Toleréncia d´acabament de la cara superior de l´alçat, en murs vistos: 
±12 mm amb regle de 3 m recolzada en dos punts qualsevols, una vegada endurit el 

formigó. 

�Condicions d´acabament 
La realització d´un correcte curat del formigó es de gran importància, dad la gran superfície 

que presenta l´alçat. Es realitzarà mantenint humides les superfícies del mur mitjançant reg 
directe que no produeixi desrentat o a través d´un material que retingui la humitat, segons 
l´article 74 de la EHE. 

Control de execució, assajos i proves 

�Control de execució 
Puntsos d´observació: 

- Excavació del terreny: 
Comparar els terrenys travessats amb el que està previst en el projecte i en l´estudi 

geotècnic. 
Identificació del terreny del fons de l´excavació. Compacitat. 
Comprobaci de la cota de fons. 
Excavació conlindant a mitjaneries. Precaucions. 
Nivell freátic en relació amb el previst. 
Defects evidents, cavernes, galeries, col.lectores, etc. 
Agressivitat del terreny i/o de l´aigua freàtica. 

- Bataches: 
Replanteig: cotes entre eixos. Dimensions en planta. 

No acceptació: les zones massisses entre bataches seràn dámplada menor de 0,9 NE m i/o 
el batache major de 1,10 E m (dimensions A, B, E, H N, definies en NTE-ADV). Les irregularitats 
localitzades, prèvia a la seva accpetació. Es corregiràn d´acord amb les instruccions de la 
direcció facultativa. 

- Murs: 
- Replanteig: 

Comprobació de cotes entre eixos de zaptas i fustes de murs i rases. 
Comprobació de les dimensions en planta de les zapatas del muro i rases. 

- Excavació del terreny: segons capítol 2.1.5. Rases i Pous per a excavació general, i 
consideracions anteriors en cas de plantejar-se una excavació addicional per bataches. 

- Operacions prévies a l´execució: 
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El.liminació de l´aigua de l´excavació ( en el seu cas). 
Rasanteig del fons de l´excavació. 
Co.locació d´encofrats laterals, en el seu cas. 
Drenatges permanents sota l´edifici, en el seu cas. 
Formigó de neteja. Anivellament. 
No interferència entre conduccions de sanejament i altres. Passatubs. 

- Execució del mur. 
- Impermeabilització del trasdós del mur. Segons article 5.1.1 del DB-HS 1. 

Tractament de la superfície exterior del mur i lateral del fonament. 
Planeïtat del mur. Comprobar amb regle de 2 m. 
Co.locació de membrana adherida (segons tipus) 
Continuïtat de la mebrana. Solapos. Segellat. 
Prollongació de la membrana per la part superior del mur, 25 cm. mínim. 
Prollongació de la membrana pel lateral del fonament. 
Protecció de la membrana de l´agressió física i química en el seu cas. 
Faciment del trasdós del mur. Compactació. 

- Drenatge del mur. 
Barrera antihumitat ( en el seu cas) 
Verificar situació. 
Preparació i acabament del suport. Neteja. 
Col.locació (segons tipus de membrana). Continuitat de la membrana. Solapos. 

- Juntes estructurals. 
- Reforços. 
- Protecció provisional fins la continuació del mur. 
- Comprobació final. 

Conservació i manteniment 
No es col.locarán càrregues, ni circularàn vehicles en les proximitats del trasdós del mur. 
S´evitarà en l´explana inferior i junt al mur obrir rases paral.leles al mateix. 
No s´adosarà al fuste del mur elements estructurals i acopios, que puguin variar la forma de 

treball del mateix. 
S´evitarà en la proximitat del mur la instal.lació de conduccions d´aigua a pressió i les 

aigües superficials es portaràn, realitzant superfícies estanques, a la red de clavegueram o 
drenatges de vials, a fi de mantenir la capacitat de drenatge del trasdós del mur per a 
emergències. 

Quan s´observi alguna anomalia, es consultarà a la direcció facultativa, que dictaminarà la 
seva importància i en el seu cas la solució a adoptar. 

Es repararà qualsevol fuga observada en les canalitzacions de suministrament o evacuació 
d´aigua. 

 
 
 
 

 
2.3 Fonaments directes 
 
2.3.1 Sabates (aïllades, corregudes i elements de lligat) 
 
Descripció 
 

Descripció 
Fonaments directes de formigó en massa o amat destinats a transmetre al terreny, i repartir 

en un plànol de recolzament horitzontal, les càrregues de un o varis pilars de l´estructura,  dels 
forjats i dels murs de càrrega, de soterrani, de tancament o de arriostrament, pertanyents a 
estructures d´edificació. 

Tipus de zapatas: 
- Sabata aïllada: com a cimentació d´un pilar aïllat, interior, mitjaner o de cantonada. 
- Sabata combinada: com a cimentació de dos o més pilars contigus. 
- Sabata correguda: com a cimentació d´alineacions de tres o més pilars, murs o forjats. 
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Els elements de lligat entre zapatas aïllades són de dos tipus:  
- Vigues de lligat o soleres per evitar desplaçaments laterals, necessaris en els casos 

prescrits en la Norma de Construcció Sismorresistent NCSE vigent. 
- Vigues centradores entre zapatas fortament excèntriques ( de mitjaneria i cantonada) i les 

contigües, per resistir moments aplicats per murs o pilars o per redistribuir càrregues i 
pressions sobre el terreny. 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
- Unitat de zapata aïllada o metre lineal de zapata correguda de formigó. 

Completament acabada, de les dimensiones especificades, de formigó de resistència o 
dosificació especificada, de la quantia d´acer especificada, per a un recobriment de l´armadura 
principal i una tensió admisible del terreny determinades, incloent-hi el.laboració, ferrallat, 
separadors de formigó, posta en obra i vibrat, segons la EHE. No s´inclou l´excavació ni 
l´encofrat, la seva col.locació i retirada. 
- Metre cúbic de formigó en massa o per armar en zapatas, vigues de lligat i centradores. 

Formigó de resistència o dosificació especificats amb una quantia mitjana del tipus d´acer 
especificada, inclosos retalls, separadors, filferro de lligat, posta en obra, vibrat i curat del 
formigó, segons la EHE, incloent-hi o no encofrat. 
- Kilogram d´acer montat en zapatas, vigues de lligat i centradores. 

Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col.locació i despuntes, segons la EHE. 
- Kilogram d´acer de malla electrosoldada en cimentació. 

Mesurat en pes nominal prèvia elaboració, per a malla fabricada amb filferro corrugat del 
tipus especificat, incloent tall, col.locació i solapes, posta en obra, segons la EHE. 
- Metre quadrat de cada de formigó de neteja. 

De formigó de resistència, consistència i tamany màxim de l´àrid, especificats, de 
l´espessor determinat, en la base de la cimentació, transportat i posat en obram segons la EHE. 
- Unitat de viga centradora o de lligat. 

Completament acabada, incloent volum de formigó i la seva posada en obra, vibrat i curat; i 
pes d´acer en barres corrugades, ferrallat i col.locat. 
 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la corresponent al mercat CE, quan sigui pertinent), el 
control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control 
mitjançant assaig. 
- Formigó en massa (HM) o per armà (HA), de resistència o dosificació especificades en 

projecte.  
- Barres corrugades d’acer (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 1.1.4), de 

característiques físiques i mecàniques indicades en projecte 
- Malles electrosoldades d’acer (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 1.1.4), 

de característiques físiques i mecàniques  indicades en projecte. 
- Si el formigó es fabrica en obra: ciment, aigua, àrids i additius (veure Part II, Relació de 

productes amb mercat CE, 19.1). 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’us, conservació i manteniment) 
L’emmagatzematge dels ciments, àrids, additius i armadures s’efectuarà segons les 

indicacions del capítol VI de la EHE (articles 26.3, 28.5, 29.2.3 i 31.6) per protegir-les de la 
intempèrie, la humitat i la possible contaminació o agressió del ambient. Així, els ciments, 
subministrats en sacs s’emmagatzemaran en un lloc ventilat i protegit, mentre que els que es 
subministren a granel s’emmagatzemaran en sitges, igual que els additius (cendres volants o 
fums de sílice).  

En el cas dels àrids s’evitarà que es contaminin per l’ambient i el terreny que es mesclin 
entre sí les diferents fraccions granulomètriques.  

Les armadures es conservaran classificades per tipus, qualitats, diàmetres i procedències. 
En el moment d’us estaran exemptes de substàncies estranyes(greix, oli, pintura, etc.), no 



 Pàg.25 
RECONVERSIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES A MATADEPERA                     
C/ PASCAL Nº11, MATADEPERA (BARCELONA)                              PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 

admetent perdudes de pes per oxidació superficial superiors al 1% respecte del pes inicial de la 
mostra, comprovant-se rere un raspallat em un raspall de filferro. 
 
 
Prescripció  quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d´obra 

�Condicions prèvies: suport 
El plànol de recolzament (el terreny, rera l´excavació) presentarà una superficie neta i 

plana, serà horizontal, fixant-se la seva profunditat en el projecte. Per determinar-lo, es 
considerarà l´estabilitat del sòl front els agents atmosfèrics, tenint en compte les possibles 
alteracions degudes als agents climàtics, com escorrenties i gelades, així com oscilacions del 
nivell freàtic, sent recomanable que el planell quei sempre per sota de la cota més baixa 
previsible d´aquest,a fi d´evitar que el terreny per sota del fonament es vegi afectat per possibles 
corrents, rentats, variacions de pesos específics, etc. Encara que el terreny ferm es trobi molt 
superfcial, es convenient aprofundir de 0,5 a 0,8 m per sota de la rasant. 

No es aconsellable recolzar directament les vigues sobre terrenys expansius o colapsables. 

�Comptabilitat  entre els productes, elements i sistemes constructius  
Es prendran les precaucions necessàries en terrenys agressius o em presencia d’aigua que 

poguí contenir substàncies potencialment agressives en dissolució, respecte a la durabilitat del 
formigó i de les armadures, d’acord em l’article 37 de la EHE, indicades en la subjecció 3.3. 
Estructures de formigó. Aquestes mides inclouen la adequada elecció del tipus de ciment a fer 
servir (segons RC-03), de la dosificació i permeabilitat del formigó del gruix de recobrament de 
les armadures, etc. 

Les incompatibilitats en quant els components del formigó, ciments, aigua, àrids i additius 
son les especificades en el capítol VI de la EHE: es prohibeix l’ús d’aigües del mar o salines per 
l’amassat o curat de formigó armat o pretensat (article 27); es prohibeix fer servir àrids que 
produeixin roques toves, friables o poroses o que continguin nòduls de guix, compostos ferros o 
sulfurs oxidables (article 28.1); es prohibeix la utilització de additius que continguin clorurs, 
sulfurs, sulfats o altres components que favoregin la corrosió (article 29.1); es limita la quantitat 
de ió clorur total apartat per els components del formigó per protegir les armadures davant la 
corrosió (article 30.1), etc. 

Procés d´execució 

�Execució  
- Informació prèvia: 

Localització i traçat de les instal.lacions dels serveis que existeixin i les previstes per a 
l´edifici en la zona de terreny on es va a actuar. S´estudiaràn les soleres, arquetes de peu del 
pilar, sanejament en general, etc. Perquè no s´alterin les condicions de treball o es generin, per 
possibles fugues, vies d´aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible desclçat del 
fonament. 

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.6.2, es realitzarà la confirmació de les característiques 
del terreny establertes en el projecte. El resultat de tal inspecció, definint la profunditat de la 
cimentació de cadascún dels recolzaments de l´obra, la seva forma i dimensions, i el tipus i 
consistència del terreny s´incorporarà a la documentación final de l´obra. Si el sòl situat sota les 
zapatas difereix del trobat durant l´estudi geotècnic (conté bosses toves no detectades) o 
s´altera la seva estructura durant l´excavació, ha de revisar-se el càlcul de las zapatas. 
- Excavació: 

Les rases i pous de cimentació tindràn les dimensions fixades en el projecte i es realitzaràn 
segons les indicaions establertes en el capítol 2.1.5. Rases i pous. 

La cota de profunditat d les excavacions serà la prefixada en els plànols o les que la 
direcció facultativa ordeni per escrit o gràficament a la vista de la naturalesa i condicions del 
terreny excavat. 

Si els fonaments son molt llargs es convenient també disposar claus o anclatges verticals 
més profunds, al menys cada 10 m. 
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Per a l´excavació s´adoptaràn les precaucions necessàries en funció de les distàncies a les 
edificacions conlindants i del tipus de terreny per evitar al màxim l´alteració de les seves 
característiques mecàniques.  

S´acondicionarà el terreny perquè les zapatas recolzin en condicions homogènees, 
el.liminant roques, restes de cimentacions antígües i llenterols de terreny més resistent, etc. Els 
elements estranys de menor resistència, seràn excavats i substituïts per un sòl de farciment 
compactat convenientment, d´una compressibilitat sensiblement equivalent a la del conjunt, o 
per formigó en massa. 

Les excavacions per a zapatas a diferent nivell, es realitzaràn de manera que s´eviti el 
esllevissament de les terres entre els dos nivells distints. La inclinació dels taluds de separació 
entre aquestes zapatas s´ajustarà a les característiques del terreny. A efectes indicatius i llevat 
ordre en contra, la línea d´unió de les vores inferiors entre dues zapatas situades a diferent nivell 
no superarà una inclinació 1H:1V en el cas de roques i sòls durs, ni 2H:1V en sòls fluixos a 
mitjos. 

Per excavar en presència d´aigua en sòls permeables, es precisarà l´esgotament d´aquesta 
durant tota l´execució dels treballs de cimentació, sense comprometre l´estabilitat de taluds o de 
les obres veïnes. 

En les excavacions executades sense esgotament en sòls argilosos i amb un contingut 
d´humitat pròxim al límit líquid, es procedirà a un sanejament temporal del fons de la rasa, per 
absorció capilar de l´aigua del sòl amb materials secs permeables que permeti l´execució en sec 
del procés de formigonat. 

En les excavacions executades amb esgotament en els sòls el fons dels quals sigui 
suficientment impermeable com perquè el contingut d´humitat no disminueixi sensiblement amb 
els esgotaments, es comprobarà si és necessari procedir a un sanejament previ de la capa 
inferior permeable, per esgotament oper drenatge. 

Si s´estima necessari, es realitzarà undrenatge del terreny de cimentació. Aquest es podrà 
realitzar amb drens, amb empedrats, amb procediments mixtos de dren i empedrat o bé amb 
altres materials idonis. 

Els drens es col.locaràn en el fons de rases en perforacions inclinades amb un pendent 
mínima de 5 cm per metre. Els empedrats es rellenaràn de cantos o grava gruixuda, disposats 
en una rasa, el fons de la qual penetrarà en la mesura necessària i tindrà un pendent 
longitudinal mínim de 3 a 4 cm per metre. Amb anterioritat a la col.locació de la grava, en el seu 
cas es disposarà un geotèxtil en la rasa que compleixi les condicions de filtre necessàries per 
evitar la migració de materials fins. 

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 
argilosos. Si no fós possible, ha de deixar-se l´excavació de 10 a 15 cm per sobre de la cota 
definitiva de cimentació fins al moment en què tot estigui preparat per formigonar. 

El fons de l´excavació s´anivellarà bé perquè la superfície quedi sensiblement d´acord amb 
el projecte, i es netejarà i apisonarà  lleugerament. 
- Formigó de neteja: 

Sobre la superfície de léxcavació es disposarà una capa de formigó de regularització, de 
baixa dosificació, amb un espessor mínim de 10 cm creant una superfície plana i horitzontal de 
recolzament de la zapata i evitant, en el cas de sòls permeables, la penetració de la lletada de 
formigó estructural en el terreny que deixaria mal recoberts els àrids en la part inferior. El nivell 
d´enràs del formigó de neteja serà el previst en el projecte per a la base de las zapatas i les 
vigues riostres. El perfil superior tindrà un acabament adequat a lacontinuació de l´obra. 

El formigó de neteja, en cap cas servirà per anivellar quan enel fons de l´excavació 
existeixin fortes irregularitats. 
- Col.locació de les armadures i formigonat: 

La posada en obra, bolcatge, compactació i curat del formigó, així com la col.locació de les 
armadures seguiràn les indicacions de la EHE i de la subsecció 3.3 Estructures de formigó. 

Les armadures verticals de pilars o murs han d´enllaçar-se a la zapata com s´indica en la 
norma NCSE-02. 

Es compliràn les especificacions relatives a dimensions mínimes de zapatas i disposició 
d´armadures de l´article 59.8 de la EHE: el canto mínim en la vora de les zapatas 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 en 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 la EHE: si s´ha 
preparat el terreny i s´ha disposat una capa de formigó de neteja tal i com s´ha indicat en aquest 



 Pàg.27 
RECONVERSIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES A MATADEPERA                     
C/ PASCAL Nº11, MATADEPERA (BARCELONA)                              PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 

apartat, els recobriments mínims seràn els de la tabla 37.2.4 en funció de la resistència 
característica del formigó, del tipus d´element i de la clase d´exposició, al contrari, si es 
formigoneja la zapata directament contra el terreny el recobriment serà de 7 cm. Per garantir els 
esmentats recobriments els emparrillats o armadures que es col.loquin en el fons de les zapates, 
es recolzaràn sobre separadors de materials resistents a l´alcalinitat del formigó, segons les 
indicaciones dels articles 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No ses recolzaràn sobre camilles metàliques 
que després del formigoneig quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar 
l´oxidació de les armadures. Les distàncies màximes dels separadors seràn de 50 diàmetres o 
100 cm, per a les armadures d l´emparrillat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les 
armadures de l´emparrillat superior. És convenient col.locar també separadors enla part vertical 
de ganxos o patilles per evitar el moviment horitzontal de la parrilla de fons. 

La posada a terra de les armadures, es realitzarà abans del formigoneig, segons la 
subsecció 5.3. Electricitat: baixa tensió i posada a terra. 

El formigó es bolcarà mitjançant conduccions apropiades des de la profundidad del ferm 
fins la cota de la zapata, evitant la seva caiguda lliure. La col.locació directa no ha de fer-se més 
que entre nivells de provisionament i d´execució sensiblement equivalent. Si les parets de 
l´excavació no presenten una cohesió suficient s´encofraràn per evitar els desprendiments. 

Las zapatas aïllades es formigonaràn d´una sola vegada. 
En zapatas contínues poden realitzar-se juntes de formigoneig, 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. 

En murs amb buits de pas o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que 
els valors límit establerts, la zapata correguda serà passant, en cas contrari, s´interromprà com 
si es tractés de dos murs independents. A més las zapatas corregudes es prollongaràn, si és 
possible, una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures dels murs. 

No es formigonejarà quan el fons de l´excavació estigui inundat, gelat o presenti capes 
d´aigua transformades en gel. En aquest cas, només es procedirà a la construcció de la zapata 
quan s´hagi produït el desglet complet, o bé s´hagi excavat en major profunditat fins retirar la 
capa de sòl gelada. 
- Precaucions: 

S´adoptaràn les disposicions necessàries per assegurar la protecció de les cimentacions 
contra els aterraments, durant i després de l´execució d´aquelles, així como per a l´evacuació 
d´aigües cas de produir-se inundacions de les excavacions durant l´execució de la cimentació 
evitant així aterraments, erosió, o posada en càrrega imprevista de les obres, que puguin 
comprometre la seva estabilitat. 

�Toleràncies admisibles 
- Variació en planta del centre de gravetat de las zapatas aïllades:  
2% de la dimensió de la zapata en la direcció considerada, sense excedir de �50 mm. 
- Nivells: 
cara superior del formigó de neteja: +20 mm; -50 mm; 
cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm; 
espessor del formigó de neteja: -30 mm. 
- Dimensions en planta: 
zapatas encofrades: +40 mm; -20 mm; 
zapatas formigonejades contra el terreny: 

dimensió < 1 m: +80 mm; -20 mm; 
 dimensió > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm; 
 dimensió > 2.5 m: +200 mm; -20 mm. 
- Dimensions de la secció transversal: +5% � 120 mm; -5% � 20 mm. 
- Planeïtat: 
del formigó de neteja: �16 mm; 
de la cara superior del fonament:: �16 mm; 
de caras laterals (per a fonaments encofrats): �16 mm. 

�Condicions de terminació 
Les superfícies acabades hauràn de quedar sense imperfeccions, al contrari s´utilitzaràn 

materials específics per a la reparació de defectes i neteja de les mateixes. 
Si el formigoneig s´ha efectuar en temps fred, serà necessari protegir la cimentació per 

evitar que el formigó fresc resulti danyat. Es cobrirà la superfície mitjançant plaques de poliestirè 
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estès ben fixades o mitjançant llàmines calorifugades. En casos extrems pot ser necessari 
utilitzar tècniques per a la calefacció del formigó. 

Si el formigoneig s´ha efectuat en temps calurós, ha d´iniciar-se el curat el més aviat 
possible. En casos extrems pot ser necessari protegir la cimentació del sol i limitar l´acció del 
vent mitjançant pantalles, o inclús, formigonar de nit. 

Control d´execució, assajos i proves 

�Control d´execució  
Unitat i freqüencia d´inspecció: 2 per cada 1000 m2 de planta. 
Punts d´observació:: 
Segons el CTE DB SE C, apartat 4.6.4, s´efectuaràn els següents controls durant 

l´execució: 
- Comprobació i control de materials: 
- Replanteig d´eixos: 

Comprobació de cotes entre eixos de zapatas de rases. 
Comprobació de les dimensions en planta i orientacions de zapatas. 
Comprobació de les dimensions de les vigues de lligat i centradores. 

- Excavació del terreny. 
Comparació terreny travessat amb estudi geotècnic i previsions de projecte. 
Identificació del terreny del fons de l´excavació: compacitat, agressivitat, resistència, 

humitat, etc. 
Comprobació de la cota de fons. 
Posició del nivell freàtic, agressivitat de l´aigua freàtica. 
Defectes evidents: cavernes, galeries, etc. 
Presència de corrents subterrànees. 
Precaucions en excavacions conlindants a mitjaneres. 

- Operacions prèvies a l´execució: 
El.liminació de l´aigua de l´excavació ( en el seu cas) 
Rasanteig del fons de l´excavació. 
Col.locació d´encofrats laterals, en el seu cas. 
Drenatges permanents sota l´edifici, en el seu cas. 
Formigó de neteja. Anivellament. 
No interferència entre conduccions de sanejament i altres. Passatubs. 

- Co.llocació d´armadures: 
Disposició, tipus, número, diàmtre i longitud fixats en el projecte. 
Recobriments exigits en projecte.  
Separació de l´amadura inferior del fons. 
Suspensió i lligat d´armadures superios en vigues (canto ùtil) 
Disposició correcta de les armadures d´espera de pilars o altres elements i comprobació de 

la seva longitud. 
Dispositius d´anclatge de les armadures.  

- Impermeabilitzacions previstes. 
- Posada en obra i compactació del formigó que asseguri les resistències de projecte. 
- Curat del formigó. 
- Juntes. 
- Possibles alteracions en l´estat de les zapatas contigües, siguin noves o existents. 
- Comprobació final. Toleràncies. Defectes superficials. 

�Assajos i proves 
S’efectuaran tots els assajos preceptius per estructures de formigó, descrits en els capítols 

XV i XVI de la EHE i en la subsecció 3.3. Estructures de formigó. Entre ells: 
- assajos dels components del formigó, en el seus cas: 

Ciment: físics mecànics, químics, etc. (segons RC 03) i determinació del ió Cl- (article 26 
EHE). 

Aigua: anàlisis de la seva composició (sulfats, substàncies dissoltes, etc.; article 27 EHE). 
Àrids: de identificació, de condicions físiques- química, físiques- mecànica i 

granulomètriques (article 28 EHE). 
Additius: anàlisis de la composició (article 29.2.1 i 29.2.2, EHE). 

- Assajos del control del formigó: 
Assaig de consistència (article 83, EHE). 
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Assaig de durabilitat: assaig per la determinació de la profunditat de penetració d’aigua  
(article 85, EHE). 

Assaig de resistència ( previs, característics o de control, article 86, 87 i 88, EHE). 
- Assajos de control de l‘acer, junt em  el de la resta de l’obra: 

Secció equivalent, característiques geomètriques, doblegat- desdoblegat, límit elàstic, 
càrrega de trencament, allargament, de trencament de armadures passives (article 90, EHE) 

Conservació i manteniment 
Durant el període d’execució s’hauran de prendre les precaucions oportunes per assegurar 

la conservació en bon estat de la fonamentació.. Per això, entre d’altres coses, s’adoptaran les 
disposicions necessàries per assegurar la seva protecció contra els aterraments i per garantir la 
evacuació d’aigües, en cas de produïres inundacions, ja que aquestes podrien provocar la 
posada en càrrega imprevista de les sabates.  

S’impedirà la circulació sobre el formigó fresc 
No es permetrà la presencia de sobrecàrregues a prop de les fonaments, si no s’han tingut 

en compte en el projecte.  
En tot moment s’ha de vigilar la presencia de vies d’aigua, per el possible descarnament 

que poguí ocasionar sota els fonaments, així com la presencia d’aigües àcides, salines o de 
agressivitat potencial.  

Quan es prevegi alguna modificació que poguí alterar les propietats del terreny motiva per 
construccions pròximes, excavacions, serveis o instal·lacions, serà necessari el dictamen de la 
direcció facultativa, em la finalitat de adoptar les mesures  oportunes.  

Així mateix, quan s’aprecií alguna anomalia, assentaments excessius, fissures, o qualsevol 
altre tipus de lesió en l’edifici, es deurà procedir a la observació dels fonaments i del terreny 
circumdant, de la part enterrada dels elements resistents verticals i de les xarxes d’aigua potable 
i sanejament de forma que es poguí conèixer la causa del fenomen , la seva importància i 
perillositat. En el cas de ser imputable a la fonamentació, la direcció facultativa proposarà els 
reforços o recalçaments que es tinguin que realitzar. 

No es faran obres noves sobre la fonamentació que puguin posar en perill la seva 
seguretat, com perforacions que redueixin la seva capacitat de resistència, pilars o altres tipus 
de carregadors  que transmetin càrregues importants  i excavacions importants en les 
proximitats  o altres obres que posin en perill la seva estabilitat.. 

 Les càrregues que actuïn sobre les sabates no seran superiors a les especificades en el 
projecte. Per  els soterranis no deuen dedicar-se a un altre ús que per el que van ser projectats,  
ni s’emmagatzemarà en ells materials que puguin ser nocius per els formigons. Qualsevol 
modificació haurà de ser de ser autoritzada per la direcció facultativa i inclosa en la 
documentació de l’obra 
 
Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat 
 

Verificacions i proves de serveis per comprovar les prestacions finals de l’edifici.  
Segons CTE DB ES C, apartat 4.6.5, abans de la posada en serveis de l’edifici es 

comprovarà que les sabates es comporten en la forma establerta en el projecte, que no 
s’aprecia que estan superant les pressions admissibles, i en aquell cas que exigeixi el projecte o 
la direcció facultativa, si els assentaments  s’ajusten a lo previst. Es verificarà així mateix, que no 
s’han plantat arbres que les seves arrels puguin originar canvis de humitat en el terreny de 
fonamentació o creat zones verdes de les que el seu drenatge no a estat previst en el projecte, 
sobre tot en terrenys expansius. 

Encara que es recomanable que s’efectuí un control de assentaments per qualssevol tipus 
de construcció, en edificis de tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts 
monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes) serà obligat l’establiment d’un sistema 
de anivellament controlar els assentaments de les zones més característiques de l’obra, de 
forma que el resultat final de les observacions quedin incorporades a la documentació de l’obra. 
Segons el  CTE DB ES C, apartat 4.6.5, aquest sistema s’establirà segons les condicions que 
marca aquest departament. 
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3 Estructures 
 
3.1 Estructures d´acer 
 
Descripció 
 

Descripció 
Elements metàlics inclosos en pòrtics plans d´una o vàries plantes, com vigues o suports 

octogonals amb nusos articulats, semirígids o rígids, formats per perfils comercials o peces 
armadas, simples o compostes, que puguin tenit elements de arriostramiento horitzontal metàlics 
o no metàlics. 

També inclouen: 
- Estructures porticades d´una planta usuals en construccions industrials amb suports 

verticals i dintels de llum mitjana o gran, formats per vigues d´ànima plena o encavallades 
triangulades que suporten una coberta lleugera horitzontal o inclinada, amb elements de 
arriostramiento front a accions hortizaontals i pandeig. 

- Les malles espacials metàliques de dues capes, formades per barres que defineixen una 
retícula triangulada amb rigidesa a flexió els nusos de les quals es comporten com 
articulacions, amb recolzament en els nusos perimetrals o interiors( de la capa superior o 
inferior; sobre elements metàlics o no metàlics), amb geometria regular formada per mòduls 
bàsics repetits, que no suporten càrregues puntuals d´importància, aptes per a cobertes 
lleugeres de grans llums. 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
S´especificaràn les següents partides, agrupant els elements de característiques similars: 

- Kilogram d´acer en perfil comercial (viga o suport) especificant clase d´acer i tipus de perfil. 
- Kilogram d´acer en peça soldada (viga o suport) especificant clase d´acer i tipus de perfil ( 

referència a detall); incloent soldadura. 
- Kilogram d´acer en suport compost (empresillat o en gelosia) especificant clase d´acer i 

tipus de perfil (referència a detall); incloent elements d´enllaç i les seves unions. 
- Unitat de nus sense rigidesadors especificar soldat o cargolat, i tpus de nus (referència a 

detall); incloent cordons de soldadura o cargols. 
- Unitat de nus amb rigidesadors especificar soldat o cargolat, i tipus de nus (refereència a 

detall); incloent cordons de soldadura o cagols. 
- Unitat de placa d´anclatge en cimentació incloent anclatges i rigidesadors (si procedeix), i 

especificant tipus de placa (referència a detall). 
- Metre quadrat de pintura anticorrosiva especificant tipus de pintura (imprimació, mans 

intermitjanes i acabat), número de mans i espessor de cadascuna. 
- Metre quadrat de protecció contra foc (pintura, morter o aplacat) especificant tipus de 

protecció i espessor; a més, en pintures igual que en punt anterior, i en aplacats sistema de 
fixació i tractament de juntes ( si procedeix). 
En el cas de malles espacials:  

- Kilogram d´acer en perfil comercial (obert o tub) especificant clase d´acer i tipus de perfil; 
incloent terminació dels extrems per a unió amb el nus (referència a detall). 

- Unitat de nus especificant tipus de nus (referència a detall); incloent cordons de Soldadura 
o cargols (si els hi ha) 

- Unitat de nus de recolzament especificant tipus de nus (referència a detall); incloent 
cordons de soldadura o cargols a placa d´anclatge (si els hi ha) en muntatge a peu d´obra i 
elevació amb grues. 

- Unitat ´acondicionament del terreny per a muntatge a nivell del sòl especificant 
característiques i número dels recolzaments provisionals. 

- Unitat d´elevació i muntatge en posició acabada incloent elements auxiliars per a accés a 
nusos de recolzament; especificant equips d´elevació i temps estimat enmuntatge “in situ”. 

- Unitat de muntatge en posició acabada. 
En els preus unitaris de cada una, a més dels conceptes expressats en cada cas, anirà 

inclosa la mà d´obra directa i indirecta, obligacions socials i part proporcional de medis auxiliars 
per a accés a la posició de treball i elevació del material, fins la seva col.locació completa en 
obra. 

La valoració que així resulta correpòn a l´execució material de la unitat completa acabada. 
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Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats de l’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es  realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren la documentació dels 
subministres ( inclosa la del mercat CE quan sigui pertinent ), el control mitjançant distintius de 
qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control mitjançant assajos.    
- Acer en  xapes i perfils (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 1.1.4, 19.5.1, 

19.5.2) 
Els elements estructurals poden estar construïts per els acers establerts per les normes 

UNE EN 10025:2006 (xapes i perfils), UNE EN 10210-1:1994 (tubs acabats en calent) i UNE EN 
10219-1:1998 (tubs conformats en fred). 

Els tipus d’acer podran ser S235, S275 i S355; per els de UNE EN 10025:2006 , s’admeten 
també els tipus S450; segons el CTE DB ES A, taula 4.1, s’estableixen les seves 
característiques mecàniques. Aquests acers podran ser del graus  JR, J0 i J2; per el S355 
s’admet també grau K2. 

Si es treballen altres acers en projecte, per garantir la seva ductilitat, s’haurà de comprovar: 
La relació entre la tensió i la ruptura i la de límit elàstic no serà inferior a  1,20, 
L’ allargament de ruptura d’una proveta de secció inicial S0 mesurat sobre una longitud 

5,65 0S
 serà superior al 15%, 

la deformació corresponent a la tensió de ruptura haurà de superar al menys un 20% la 
corresponent al límit elàstic. 

Per comprovar la ductilitat en qualsevol altre cas no inclòs en els anteriors, s’haurà de 
demostrar que la temperatura de transició  (la mínima a la que la resistència a ruptura dúctil 
supera a la fràgil) es menor que la mínima de aquelles a les que va a estar sotmesa la 
estructura. 

Tots els acers relacionats son soldables únicament es requereix l’adopció de precaucions 
en el cas de les unions especials (entre xapes de gran espessor, de espessors molt desiguals, 
en condicions difícils d’execució , etc.). 

Si el material a de peti durant la fabricació algun procés capaç de deformar la seva 
estructura metal·lúrgica ( deformació amb flama, tractament tèrmic específic, etc.) s’hauran de 
definir els requisits addicionals pertinents. 
- Cargols, rosques i, arandelles (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 1.1.3). 

Aquests acers podran ser de les qualitats 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 i 10.9 normalitzades per ISO; 
segons el CTE DB ES A, taula 4.3, s’estableixen les seves característiques mecàniques. 
En els cargols d’alta resistència utilitzats com a pretesats es controlarà l’apretada. 

- Materials d’aportació. Les característiques mecàniques dels materials de aportació seran 
en tots els casos superiors a les del metall base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d’aportació haurà de ser equivalent a la del material base; quan es soldin aquest tipus 
d’acers el valor del carboni equivalent no haurà d’excedir de 0,54. 

Els productes especificats per UNE EN 10025:2006 deuen subministrares amb inspecció i 
assajos, específics (sobre els productes subministrats) o no específics (no necessàriament 
sobre els  productes subministrats), que garanteixin la seva conformitat en la demanda i en la 
norma. El comprador haurà d’especificar al fabricant el tipus de document de inspecció requerit 
conforme a UNE EN 10204:2006 (taula A.1). Els productes s’hauran de marcar de manera 
llegible utilitzant mètodes com la pintura, l’encunyat, el marcat amb làser, el codis de barres o 
mitjançant etiquetes adhesives permanents o etiquetes fixes em les següents dades: el tipus, la 
qualitat i, si fos aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 
abreviada (N, conformat de normalització; M, conformat tèrmic); el tipus del mercat es pot 
especificar en el moment d’efectuar la comanda.  . 

Els productes especificats per UNE EN 10210 i UNE EN 10219 hauran de ser subministrats 
després d’haver superat els assajos i inspeccions no específics recollits en EN 10021:1994 amb 
una testificació d’inspecció conforme a la norma UNE EN 10204,  tret exigències contraries del 
comprador en el moment de fer la comanda. Cada perfil buit haurà de ser marcat per un 
procediment adequat i durador, com la aplicació de pintura, punxant o una etiqueta adhesiva en 
la que s’indiqui la designació abreviada (tipus i grau d’acer) i el nom del fabricant; quan els 
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productes es subministren en paquets, el marcat pot ser indicat en etiquetes fixades sòlidament 
al paquet 

Per tots els productes es verificarà les següents condicions tècniques generals de 
subministrament, segons UNE EN 10021: 
- Si es subministren a través d’un transformador o intermediari, s’haurà de remetre al 

comprador, sense cap canvi, la documentació del fabricant com s’indica a UNE EN 10204, 
acompanyada dels medis oportuns per identificar el producte, de forma que es pugui 
establir la  terçabilitat entre la documentació i els productes; si el transformador o 
intermediari ha modificat en qualsevol forma les condiciones o les dimensiones del 
producte, haurà de  facilitar un document addicional de conformitat amb les noves 
condicions. 

- Al fer la comanda, el comprador haurà d’establir quin tipus de document sol·lícita, si és que 
requereix algun i, en conseqüència, indicar el tipus d’inspecció: específica o no específica 
en base a una inspecció no específica, el comprador pot sol·licitar al fabricant que l’hi faciliti 
una testificació de conformitat amb la comanda o una testificació d’inspecció; si es sol·licita 
una testificació d’inspecció, haurà de indicar les característiques del producte  que els seus 
resultats dels assajos s’han de  recollir en aquest tipus de document, en el cas de que els 
detalls  no estiguin recollits en la norma del producte.  

- Si el comprador sol·licita que la conformitat dels productes es comprovin mitjançant una 
inspecció específica, en el comanda es concretarà quin és el tipus de document requerit: 
un certificat d’inspecció tipus 3.1 ó 3.2 segons la norma UNE EN 10204, i si no esta 
defensat en la norma del producte: la freqüència dels assajos, els requisits per el mostreig  
i la preparació de les mostres i provetes, els mètodes de assaig i, si procedeix, la 
identificació de les unitats d’inspecció 
El procés de control de aquesta fase haurà de contemplar els següents aspectes:: 

- En els materials coberts per marques, segells o certificacions de conformitat reconegudes 
per les Administracions Públiques competents, aquest control pot limitar-se a un certificat 
expedit per el fabricant que estableixi de forma inequívoca la traça que permet relacionar 
cada element de la estructura amb el certificat de origen que l’avala 

- Si no s’inclou una declaració del subministrador de que els productes o materials 
compleixen amb la Part I del present Plec, es tracten com productes o materials no 
conformes. 

- Quan en la documentació del projecte s’especifiquen característiques no avalades per el 
certificat de origen del material (per exemple el valor màxim del límit elàstic en el cas de 
càlcul en capacitat), s’establirà un procediment de control mitjançant assajos. 

- Quan es facin servir materials que pel seu caràcter singular no queden coberts per una 
norma nacional especifica a la que referir la certificació (arandelles deformables, cargols 
sense cap, connectadors, etc.) es podran utilitzar normes o recomanacions de prestigi 
reconegut. 

- Quan s’hagi de verificar les toleràncies dimensionals dels perfils comercials es tindran en 
compte les següents normes:  
sèrie IPN: UNE EN 10024:1995 
series IPE i HE: UNE EN 10034:1994 
sèrie UPN: UNE 36522:2001 
series L i LD: UNE EN 10056-1:1999 (mides) i UNE EN 10056-2:1994 (toleràncies) 
tubs: UNE EN 10219:1998 (part 1: condicions de subministra; part 2: toleràncies) 
xapes: EN 10029:1991 
Emmagatzemen i manipulació (criteris d’ús, conservació i manteniment)  
L’emmagatzemen i dipòsit dels elements constitutius de l’obra es farà de forma sistemàtica 

i ordenada per facilitar el seu muntatge. Es tindrà cura que les peces no es vegin afectades per 
acumulacions d’aigua, ni estiguin en contacte directe em el terreny i es mantinguin les 
condicions de durabilitat; per l’emmagatzemen dels elements auxiliars com cargols , elèctrodes, 
pintures, etc., es seguiran les instruccions donades per el fabricant dels mateixos.  

Les manipulacions necessàries per la càrrega, descàrrega, transport, emmagatzemen a 
peu d’obra i muntatge es realitzarà em la cura suficient per no provocar sol·licitacions excessives 
en cap element de l’estructura i  per no danyar ni a les peces ni a la pintura. Es tindrà cura 
especialment, protegint si fos necessari, les parts sobre les que s’hagi de fixar les cadenes, 
cables o ganxos que es vagin a utilitzar en la elevació o subjecció de les peces de l’estructura.  

Es corregirà cautelosament abans de procedir al muntatge, qualssevol  abonyegament, 
bombament o torçada que hagi pogut provocar en les operacions de transport. Si l’efecte no 
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pogués ser corregit, o es presumeix que desprès de corregit pogués afectar a la resistència o 
estabilitat de l¡estructura, la peça en qüestió es rebutjarà, marcant degudament per deixar 
constància del fet.    
 
Prescripció  quant a l´execució per unitats d´ obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d´obra 

�Condicions prèvies : suport 
Els elements no metàlics de la construcció (formigó, fàbriques, etc.) que hagin d´actuar 

com a suport d´elements estructural metàlics, han de complir les “toleràncies en les parts 
adjacents” indicades posteriorment dins de les toleràncies admisibles. 

Les bases dels pilars que recolzen sobre elements no metàlics es calceràn mitjançant 
cunyes d´acer separades entre 4 i 8 cm, després d´acunyades es procedirà a la col.locació del 
número convenient de vigues de la planta superior i llavors s´alinearàn i aplomaràn. 

Els espais entre les bases dels pilars i l´element de recolzament si es de formigó o fàbrica, 
es netejaràn i farciràn, retacant, amb morter o formigó de ciment portland i àrid, la dimensió 
màxima de la qual no sigui major que 1/5 de l´espessor de l´espai que hagi de rellenar-se, i de 
dosificació no menor que 1:2. La consistència del morter o formigó de farciment serà la 
convenient per assegurar l´omplert complet; en general, serà fluïda fins espessors de 5 cm i més 
seca per espessors majors. 

�Compatibilitat entre els  productes, elements i sistemes constructius 
Les superfícies que hagin de quedar en contacte em les unions amb cargols pretesats 

d’alta resistència no es pintaran i rebran una neteja i el tractament especificat.  . 
Les superfícies que s’hagin de solda no estaran pintades ni tan sols em la capa de 

impregnació en una zona d’amplada mínima de 10 cm des de la vora de la soldadura; si es 
precisa una protecció temporal es pintaran em pintura fàcilment eliminable, que es netejarà 
acuradament  abans de soldar.  

Per evitar possibles corrosions és precís que les bases de pilars i parts estructurals que 
puguin estar en contacte em el terreny  quedin embegudes en formigó. No es pintaran aquest 
elements per evitar la seva oxidació; si han de romandre algun temps a la intempèrie es 
recomana la seva protecció amb beurada de ciment. 

S’evitarà el contacte de l’acer em altres metalls que tinguin menys potencial electrovalent ( 
per exemple, plom, coure) que li puguin originar  corrosió electroquímica, també s’evitarà el seu 
contacte em materials de paleteria que tinguin comportament higroscòpic, espacialment el guix, 
que li pugui originar corrosió química.. 

Procés d´execució 

�Execució 
Operacions prèvies: 
Tall: es realitzarà per mitjà de serra, cizalla, tall tèrmic (oxitall) automàtic i, tan sols si 

aquest no és possible, oxitall manual; s´especificaràn les zones on no és admisible material 
endurit rera procesos de tall, com per exemple:  

Quan el càlcul es basi en mètodes plàstics. 
A ambdós costats de cada ròtula plàstica en una distància igual al canto de la peça. 
Quan predomini el cansament, en xapes i llantes, perfils llaminats, i tubs sense costura. 
Quan el disseny per a esforços sísmics o accidentals es base en la ductilitat de l´estructura. 
Conformat: l´acer es pot doblar, presnsar o forjar fins que adopti la forma requerida, 

utilizant procesos de conformat en calent o en fred, sempre que les característiques del material 
no quedin per sota dels valors especificats; segons el CTE DB SE A, apartat 10.2.2, els radis 
d´acord mínims per al conformat en fred serán els especificats en l´esmentat apartat. 

Perforació: els forats han de realitzar-se per taladrat o altre procés que proporcioni un 
acabat equivalent; s´admet el punxonat en materials de fins 2,5 cm d´espessor, sempre que el 
seu espessor nominal no sigui major que el diàmetre nominal del forat ( o la seva dimensió 
mínima si no és circular). 

Angles entrants i entallas: han de tenir un acabat redoindejat amb un radi mínim de 5 mm. 
Superfícies per a recolzament de contacte: s´han d´especificat els requisits de planeïtat i 

grau d´acabat; la planeïtat abans de l´armat d´una superfície simple contrastada amb una vora 
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recta, no superarà els 0,5 mm, en cas contrari, per reduir-la, podràn utilitzar-se cunyes i folres 
d´acer inoxidable, no havent d´utilitzar-se més de tres en qualsevol punt que podràn fixar-se 
mitjançant soldadures en angle o a tope de penetració parcial. 

Empalmaments: només es permetràn els establerts en el projecte o autoritzats per la 
direcció facultativa, que es realitzaràn per el procediment establert. 

Soldeo: 
S´ha de proporcionar al personal encarregat un plan de soldeo que figurarà en els plànols 

del taller, amb tots els detalls de l´unió, les dimensiones i tipus de soldadura, la sequència de 
soldeo, les especificacions sobre el procés i les mesures necessàries per evitar l´estrip laminar. 

Es consideren acceptables els processos de soldadura recollits per UNE EN ISO 
4063:2000. 

Els soldadors han d´estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d´acord amb 
la norma UNE EN 287-1:2004; cada tipus de soldadura requereix la qualificació espec´´ifica del 
soldador que la realitza. 

Les superfícies i les vores hande ser apropiades per al procés de soldeo que s´utilitzi; els 
components a soldar han d´estar correctament col.locats i fixos mitjançant dispositius adequats 
o soldadures de punteig, i ser accessibles per al soldador; els dispositius provisionals per al 
muntatge han de ser fàcils de retirar sense danyar la peça; s´ha de considerar la utilització de 
preescalfament quan el tipus d´acer i/o la velocitat de refredament puguin produir refredament 
en la zona tèrmicament afectada per la calor. 

Per a qualsevol tipus de soldadura que no figuri entre els considerats com habituals (per 
punts, en angle, a tope, en tap i trau) s´indicaràn els requisits d´execució per assolir un nivell de 
qualitat anàlog a ells; segons el CTE DB SE A, apartat 10.7, durant l´execució dels procediments 
habituals es compliràn les especificacions de l´esmentat apartat especialment en el que fa 
referència a neteja i el.liminació de defectes de cada passada abans de la següent: 

Unions cargolades: 
Segons el CTE DB SE A, apartats 10.4.1 a 10.4.3, les característiques de cargols, rosques 

i arandel.les s´ajustaràn a les especificacions dels esmentats apartats. En cargols sense 
pretensar el “apretado a tope” és el que consegueix un home amb una clau normal sense braç 
de prollongació; en unions pretensades el apriete es realitzarà progresivament des dels cargols 
centrals fins les vores; segons el CTE DB SE A, apartat 10.4.5, el control del pretensat es 
realitzarà per algún dels següents procediments: 

Mètode control del par torsor. 
Métode del gir de rosca. 
Métod de l´indicador directe de tensió. 
Métode combinat. 
Segons el CTE DB SE A, apartat 10.5, podrán fer-se servir cargols avellanats, calibrats, 

hexagonals d´injecció, o perns d´articulació, si es compleixen les especificacions de l´esmentat 
apartat. 

Muntage en blanc. L´estructura serà provisional i cuidadosament muntada en blanc en el 
taller per assegurar la perfecta coincidència dels elements quehan d´unir-se i la seva exacta 
configuració geomètrica. 

Recepció d´elements estructurals. Una vegada comprobat que els diferents elements 
estructurals metàlics fabricats en taller satisfàn tots els requisits anteriors, es recepcionaràn 
autoritzant-se el seu enviament a l´obra.  

Transport a obra. Es procurarà reduir al mínim lesunions a efectuar en obra, estudiant 
cuidadosament els plànols de taller per resoldre els problemes de transport i muntatge que això 
pugui ocasionar. 

Muntatge en obra: 
Si tots eles elements rebuts en obra han estat recepcionats prèviament en taller com és 

aconsellable, els únics problemes que es poden plantejar durant el muntatge son els deguts a 
errors comesos en l´obra que ha de sostenta l´estructura metàlica, com replanteig i anivellament 
en cimentacions, que han de verificar els límits establerts per a les “toleràncies en les parts 
adjacents” mencionats en el punt següent; les consequències d´aquests errors són evitables si 
es té la precacuió de realitzar els plànols de taller sobre cotes de replanteig preses directament 
de l´obra. 

Per tant aquesta fase de control es redueix a verificar que es compleix el programa de 
muntatge per asssegurar que totes les parts de l´estructura, en qualsevol de les etapes de 
construcció, ténen arriostramiento per garantir la seva estabilitat,  i controlar totes les unions 
realitzades en obra visual i geomètricament; a més, en les unions cargolades es comprobarà el 
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apriete amb els mateixos criteris indicats per a l´execució en taller, i en les soldadures, si 
s´especifica, s´efectuaràn els controls no destructius indicats posteriorment en el “control de 
qualitat de la fabricació”. 

�Toleràncies admisibles 
Els valor màxims admisibles de les desviacions geomètriques, per a situacions normals, 

aplicables sense acord especial i necessàries per a: 
La validesa de les hipòtesis de càlcul en estructures amb càrrega estàtica. 
Segons el CTE DB SE A, apartat 11, es defineixen les toleràncies acceptables per a 

edificació en absència d´altres requisits i corresponen a: 
Toleràncies dels elements estructurals. 
Toleràncies de l´estructura muntada. 
Toleràncies de fabricació en taller. 
Toleràncies en les parts adjacents. 

�Condicions d´acabament 
Prèviament a l´aplicació dels tractaments de protecció, es prepararàn les superfícies 

reparant tots els defectes detectats en elles, prenent com a referència els principis generals de 
la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularitzatsper UNE EN ISO 8504-2:2002 per a neteja 
amb raig abrassiu i per UNE EN ISO 8504-3:2002 per a neteja amb eines motoritzades i 
manuals. 

En superfícies de fregament s´ha d´extremar la cura amb el què fa referència a execució i 
muntatge en taller, i es protegiràn amb cobertes impermeables rera la preparació fins al seu 
armat. 

Les superfícies que vagin a estar en contacte amb el formigó només es netejaràn sense 
pintar, extenent aquest tractament al menys 30 cm de la zona corresponent. 

Per aplicar el recobriment es tindrà en compte: 
Galvanització. Es realitzarà d´acord amb UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 

1461:1999, segellant les soldadures abans d´un decapat previ a la galvanització si es produeix, i 
amb forats de vento o purga si hi ha espais tancats, on indiqui la Part I del present Plec; les 
superfícies galvanitzades han de netejar-se i tractar-se amb pintura d´imprimació anticorrosiva 
amb diluyent àcid o chorrejat escombrador abans de ser pintades. 

Pintura. Es seguiràn les instruccions del fabricant en la preparació de superfícies, apllicació 
del producte i protecció posteior durant un temps, si s´aplica més d´una capa s´usarà en 
cadascuna sombra de color diferent. 

Tractament dels elements de fixació. Per al tractament d´aquests elements es considerarà 
el seu material i el dels elements a unit, junt amb el tractament que aquests portin prèviament, el 
mètode de premut i la seva clasificació contra la corrosió. 

�Control d’execució, assajos i proves 
Es desenvoluparà segons les dos etapes següents: 

- Control de qualitat de la fabricació: 
Segons el CTE DB ES A, apartat 12.4.1, la documentació de fabricació serà elaborada per 

el taller i haurà de  contenir al menys, una memòria de fabricació dels plànols  de taller un pla de 
punts d’inspecció. Aquesta documentació haurà de ser revisada i aprovada per la direcció 
facultativa verificant la seva coherència em l’especificada en la documentació general del 
projecte, la compatibilitat entre els  diferents procediments de fabricació i entre aquest i els 
materials fets servir. Es comprovarà que cada operació es realitza en l’ordre i em les eines 
especificades, el personal encarregat de cada operació posseeix la qualificació adequada, i es 
manté l’adequat sistema de traçat que permet identificar l’origen de cada incompliment.  

Soldadures: s’inspeccionarà visualment tota la longitud de totes les soldadures comprovant 
la seva presencia i situació, mida i posició, superfícies i formes, i detectant defectes de 
superfície i esquitxades; s’indicarà si deuen realitzar-se o no assajos no destructius, 
especificant, en el seu cas, la localització de les soldadures a inspeccionar i els mètodes a fer 
servir; segons el CTE DB ES A apartat 10.8.4.2, podran ser (partícules magnètiques segons 
UNE EN 1290:1998, líquids penetrants segons UNE 14612:1980, ultrasons segons UNE EN 
1714:1998, assajos radiogràfics segons UNE EN 1435:1998); l’abastament d’aquesta inspecció 
es realitzarà d’acord amb l’article 10.8.4.1, tenint en compte, a més, que la correcció en 
distorsions no conformes obliga a inspeccionar les soldadures situades en aquesta zona; s’han 
d’especificar els criteris d’acceptació de les soldadures, havent de complir les soldadures 
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reparades els mateixos requisits que les originals; per això es pot prendre com a referència UNE 
EN ISO 5817:2004, que defineix tres nivells de qualitat, B, C i D. 

Unions mecàniques: totes les unions mecàniques, pretesades o sense pretesar després del 
apretament inicial, i les superfícies de fregament es comprovaran visualment; la unió ha de refer-
se si s’excedeixen els criteris d’ acceptació establerts per els gruixos de xapa, altres 
disconformitats podran corregir-se, havent de tornar-se a inspeccionar després de la reparació; 
segons el CTE DB ES A, apartat 10.8.5.1, en unions amb cargols pretesats es realitzaran les 
inspeccions addicionals indicades en el citat apartat; si no és possible efectuar assajos dels 
elements de fixació després de completar la unió, s’inspeccionaran els mètodes de treball; 
s’especificaran els requisits per els assajos de procediment sobre el pretesat dels cargols. 
Prèviament a aplicar el tractament de protecció a les unions mecàniques, es realitzarà una 
inspecció visual de la superfície per comprovar que es compleixen els requisits del fabricant del 
recobriment; el gruix del recobriment es comprovarà, al menys, en quatre llocs del 10% dels 
components tractats, segons un dels mètodes de UNE EN ISO 2808:2000, el gruix mitjà ha de 
ser superior al requerit i no hi haurà més d’una lectura per component inferior al gruix normal i 
sempre superior al 80% del nominal; els components no conformes es tractaran i assajaran de 
nou. 
- Control de qualitat de muntatge: 

Segons el CTE DB ES A, apartat 12.5.1, la documentació de muntatge serà elaborada per 
el muntador i ha de contenir, al menys, una memòria de muntatge, els plànols de muntatge i un 
pla de punts de inspecció segons les especificacions del citat apartat. Aquesta documentació ha 
de ser revisada i aprovada per la direcció facultativa verificant la seva coherència amb la 
especificada en la documentació general del projecte, i que les toleràncies de posicionament de 
cada component son coherents amb el sistema general de toleràncies. Durant el procés de 
muntatge es comprovarà que cada operació es realitza en el ordre i amb les eines 
especificades, que el personal encarregat de cada operació posseeix la qualificació adequada, i 
es manté un sistema de traçat que permet identificar el origen de cada incompliment. 

�Assajos i proves 
Les activitats i assajos dels acers i productes inclosos en el control de materials, poden ser 

realitzats per laboratoris oficiales o privats; els laboratoris privats, hauran d' estar acreditats per 
els corresponents assajos conforme els criteris del Real Decret 2200/1995, de 20 de desembre, 
o estar inclosos en el registro general establert per el Real Decret 1230/1989, de 13 de octubre. 

Prèviament al inici de les activitats de control de l’obra, el laboratori o la entitat de control 
de qualitat hauran de presentar a la direcció facultativa per la seva aprovació un pla de control o, 
en el seu cas, un pla d’inspecció de l’obra que contempli, com mínim, els següents aspectes: 

Identificació de materials i activitats objecte de control i relació d’actuacions a efectuar 
durant el mateix (tipus d’assaig, inspecciones, etc.). 

Previsió de medis materials i humans destinats al control amb indicació, en el seu cas, 
d’activitats a subcontractar. 

Programació inicial del control, en funció del programa previsible per l’execució de l’obra. 
Planificació del seguiment del pla de autocontrol del constructor, en el cas de la entitat de 

control que efectuí el control extern de l’execució. 
Designació de la persona responsable per part del organisme de control. 
Sistemes de documentació del control a utilitzar durant l’obra. 
El pla de control haurà de preveure l'establiment dels oportuns lots, tant a efectes del 

control de materials com dels productes o de l’execució, contemplant tant el muntatge en taller o 
en la pròpia obra.  
 
Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat 
 

Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals de l’edifici 
Com última fase de totes els controles especificats anteriorment, es realitzarà una 

inspecció visual del conjunt de la estructura i de cada element a mida que van entrant en 
càrrega, verificant que no es produeix deformacions o esquerdes inesperades en alguna part 
d’ella. 

En el cas de que s’aprecií algun problema, o si especifica en la Part I del present Plec, es 
poden realitzar proves de càrrega per avaluar la seguretat de la estructura, tota o part d’ella; en 
aquests assajos, tret que es qüestioni la seguretat de l’estructura, no s’han de sobrepassar les 
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acciones de servei, es realitzaran d’acord amb un Pla d’assajos que avaluí la viabilitat de la 
prova, per una organització amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic 
competent, que ha de recollir els següents aspectes (adaptats de l’ article 99.2 de la EHE): 

Viabilitat i finalitat de la prova. 
Magnituds que s’han de mesurar i localització dels punts de mesura. 
Procediments de mesura. 
Graons de càrrega i descàrrega. 
Mesures de seguretat. 
Condicions per les que l’ assaig resulta satisfactori. 
Aquests assajos tenen la seva aplicació fonamental en elements sotmesos a flexió. 
 
 

 
 
3.2 Fàbrica estructural 
 
Descripció 
 

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

amb morter de ciment i/o cal, arena, aigua i a vegades additius, podent-t´hi incorporar 
armadures actives o passives en els morters o reforcos de formigó armat. Els paraments poden 
quedar sense revestir, o revestits. 

Sera d´aplicació tot el que afecti de las subseccions 5.1º Façanes de fàbriques y 5.5 
Particions segon la seva funció secundària. 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
- Fàbrica de totxo ceràmic. 

Metre quadrat de fàbrica de totxo de argila cuita, sentada amb morter de ciment i/o cal, 
aparellada, inclusiu replanteig, anivellament i aplomat, part proporcional en enjarjes, mermes i 
rotures, humitejat dels totxos i neteja, mesurada deduïnt buits superiors a 1 m2. 
- Fàbrica de blocs de formigó o d´argila cuita alleugerada. 

Metre quadrat de mur de bloc de formigó d`arids densos i lleugers o d´argila alleugerada, 
rebut amb morter de ciment, amb encadenats o no de formigó armat i farcit de pits amb formigó 
armat, inclusiu replanteig, aplomat i anivellat, tall, preparació i col.locació de les armadures, 
bolcat i compactat del formigó i part proporcional de mermes, despuntaments, solpes, rotures, 
humitejat de les peces i neteja, mesurada deduïnt buits superiors a 1 m2. 
- Fàbrica de pedra. 

Metre quadrat de fàbrica de pedra, sentada amb morter de ciment i /o cal, aparellada, 
inclusiu replanteig, anivellat i aplomat, part proporcional d´enjarjes, mermes i rotures, humitejat 
de les peces i neteja, mesurada deduïnt buits superiors a 1 m2. 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la 
documentació dels subministraments (inclosa la del marcat CE quan sigui pertinent), el control 
mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control mitjançant 
assajos. 

Els murs de fàbrica poden ser d’un full, caputxins, carejats, doblats, de “tendel buit”, de 
revestiment i de armat de fàbrica. 

Els materials que els constitueixen son: 
- Peces. 

Les peces poden ser: 
De maó d’argila cuita (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 2.1.1). 
De blocs de formigó d’àrids densos i lleugers (veure Part II, Relació de productes amb 

marcat CE, 2.1.3). 
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De blocs d’argila cuita alleugerada (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 
2.1.1). 

De pedra artificial o natural (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 2.1.5, 
2.1.6). 

Les designacions de les peces és referència per les seves mides modulares (mida nominal 
més l’ample habitual de la junta). 

Les peces per la realització de fàbriques poden ser massisses, perforades, alleugerades i 
buides, segons ho indiqui el projecte. 

La disposició de buits serà tal que eviti riscos d’aparició de fissures en envanets i parets de 
la peça durant la fabricació, maneig o col·locació. 

La resistència normalitzada a compressió de les peces serà superior a 5 N/mm2, (CTE DB 
ES F, apartat 4.1) 

Les peces es subministraran a l’obra amb una declaració del subministrador sobre la seva 
resistència i la categoria de fabricació. 

Per blocs de pedra natural es confirmarà la procedència i les característiques especificades 
en el projecte, constatant que la pedra esta sana i no presenta fractures. 

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada, amb probabilitat de no ser 
assolida inferior al 5%. El fabricant aportarà la documentació que acredita que el valor declarat 
de la resistència a compressió s’ha obtingut a partir de peces mostrejades segons UNE EN 771 i 
assajades segons UNE EN 772-1:2002, i l’existència d’un pla de control de producció en fàbrica 
que garantirà el nivell de confiança citat. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mitjà 
obtingut en assajos amb  la norma anteriorment mencionada si be el nivell de confiança pot 
resultar inferior al 95%. 

Quan en projecte s’hagi especificat directament el valor de la resistència normalitzada amb 
esforç paral·lel a la taula, en el sentit longitudinal o en el transversal, s’exigirà al fabricant, a 
través en el seu cas,  del subministrador, el valor declarat obtingut mitjançant assajos, procedint 
segons el punts anteriors  

Si no existeix valor declarat per el fabricant per el valor de resistència a compressió en la 
direcció d’esforç aplicat, s’agafaran  mostres en obra segons UNE EN771 i s’assajaran segons 
EN 772-1:2002, aplicant l’esforç en la direcció corresponent. Segons el CTE DB ES F, taula 8.1, 
el valor mig obtingut es multiplicarà per el valor � de dita taula no superior a 1,00 i es 
comprovarà que el resultat obtingut es major o igual que el valor de la resistència normalitzada 
especificada en el projecte.  

Si la resistència a compressió d’un tipus de peces amb forma especial te influencia 
predominant en la resistència de la fàbrica, la seva resistència es podrà determinar amb l’última 
norma citada. 

Segons el CTE DB ES F, taules 3.1 i 3.2, per garantir la durabilitat es tendirà en compte les 
condiciones especificades segons les classes de exposició considerades. Segons el CTE DB ES 
F, taula 3.3, s’estableixen les restriccions d’ús dels components de les fàbriques. 

Si ha de aplicar-se la norma sismorresistent (NCSE-02), l’espessor mínim per murs 
exteriors de una sola fulla serà de 14 cm i de 12 cm per els interiors. A més, per una acceleració 
de càlcul ac ≥ 0,12 g, l’espessor mínim dels murs exteriors d’una fulla serà de 24 cm, si son de 
maó d’argila cuita, i de 18 cm si estan construïts de blocs. Si es tracta de murs interiors 
l’espessor mínim serà de 14 cm. Per el cas de murs exteriors de dos fulles (caputxins) i si ac ≥ 
0,12 g, les dues fulles estaran construïdes em el mateix material, amb un espessor mínim de 
cada fulla de 14 cm i el interval entre armadures de lligat o ancoratges serà inferior a 35 cm, en 
totes les direccions. Si únicament es portant una de les dos fulles, el seu espessor complirà les 
condiciones senyalades anteriorment per els murs exteriors d’una sola fulla. Per els valores de 
ac ≥ 0,08 g, tots els elements portants d’un mateix edifici es realitzaran amb la mateixa solució 
constructiva. 
- Morters i formigó veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 19.1). 

Els morters per fàbriques poden ser ordinaris, de junta prima o lleugera. El morter de junta 
prima és pot fer servir quan les peces permeten construir el mur amb “tendeles” d’espessor entre 
1 i 3 mm. 

Els morters ordinaris es poden  especificar per:  
Resistència: es designen per la lletra M seguida de la resistència a compressió en N/mm2  
Dosificació en volum: es designen per la proporció, en volum, dels components 

fonamentals (per exemple 1:1:5 ciment, cal i sorra). L’elaboració inclourà les addicions, additius i 
quantitat d’aigua, amb els que es suposa que s’obté  el valor de fm suposat. 
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El morter ordinari per fàbriques convencionals no serà inferior a M1. El morter ordinari per 
fàbrica armada o pretesada, els morters de junta prima i els morters lleugers, no seran inferiors a 
M5. Segons el CTE DB ES F, apartat 4.2, en qualssevol cas, per evitar ruptures fràgils dels 
murs, la resistència a la compressió del morter no deu ser superior al 0,75 de la resistència 
normalitzada de les peces. 

El formigó empleat per el farcit  de buits de la fàbrica armada es caracteritza, per els 
valores de fck (resistència característica a compressió de 20 o 25 N/mm2). 

En la recepció de les barreges preparades es comprovarà que la dosificació i resistència 
que figuren en l’envàs corresponen a les sol·licitades.  

Els morters preparats i els secs es faran servir seguint les instruccions del fabricant, que 
inclouran el tipus de embascadora, el temps d’amassat i la quantitat d’aigua.  

El morter preparat, es farà servir abans de que transcorri el termini d’ús definit per el 
fabricant. Si s’ha evaporat aigua, podrà afegir-se fins només durant el termini d’ús definit per el 
fabricant. 
- Sorres (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 19.1.16). 

Es realitzarà una inspecció ocular de característiques i, si es jutja precís, es realitzarà un 
seguit de mostres per la comprovació de característiques en laboratori.  

Es pot acceptar sorra que no compleixi alguna condició, si es procedeix a la seva correcció 
en obra per rentat, garbellat o mescla, i desprès de la correcció compleix totes les condiciones 
exigides. 
- Armadures (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 1.1.4). 

A més dels acers establerts en EHE, es consideren acceptables els acers inoxidables 
segons UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 i UNE EN 845-3:2006, i per pretensar els de EN 
10138.  

El galvanitzat, o qualsevol tipus de protecció equivalent, deu  ser compatible amb les 
característiques de l’acer a protegir, no afectant-les desfavorablement. 

Per les classes IIa i IIb, es deuen utilitzar armadures d’acer al carboni protegides mitjançant 
galvanitzat fort o  protecció equivalent, a menys que la fàbrica estigui acabada mitjançant un 
arrebossat de les seves cares exposades, el morter de la fàbrica sigui no inferior a M5 i el 
recobriment lateral mínim de l’armadura no sigui inferior a 30 mm, en el cas podran utilitzar-se 
armadures d’acer al carboni sense protecció. Per les classes III, IV, H, F i Q, en totes les 
subclasses les armadures de “tendel” seran d’acer inoxidable austenític o equivalent. 
- Barreres antihumitat. 

Les barreres antihumitat seran eficaç respecta al pas de l’aigua i el seu ascens capil·lar. 
Tindran una durabilitat que indiqui el projecte. Estaran formades per materials que no siguin 
fàcilment perforables al utilitzar-les, i seran capaces de resistir les tensions, indicades en 
projecte, sense extrusionar. 

Les barreres antihumitat tindran suficient resistència superficial de fregament com per evitar 
el moviment de la fàbrica que descansa sobre elles.  
- Claus (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 2.2.1). 

En els murs caputxins, sotmesos a acciones laterals, es disposaran claus que siguin 
capaces de traslladar l’acció horitzontal d’una fulla a un altre i capaces de transmetre-la els 
extrems. 

Segons el CTE DB ES F, taula 3.3, deuen respectar-se les restriccions que estableix la 
mencionada taula sobre restriccions d’ús dels components de les fàbriques, segons la classe 
d’exposició definida en projecte. 

Emmagatzemen i manipulació (criteris d’ús, conservació i manteniment) 
L’emmagatzemen i el dipòsit dels elements constitutius de la fàbrica es farà de forma 

sistemàtica i ordenada per facilitar el seu muntatge.  
- Peces 

Les peces es subministraran a l’obra sense que hagin petit 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 per satisfer les condiciones de la comanda Es 
subministraran preferentment paletitzats i empaquetats. Els paquets no seran totalment 
hermètics per permetre l’intercanvi de humitat amb l’ambient. 

L’aplec en obra s’efectuarà evitant el contacte amb substàncies o ambientes que 
perjudiquen física o químicament a la matèria de les peces. Les peces s’apilaran en superfícies 
planes netes, no en contacte amb terreny.  
- Sorres. 
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Cada remesa de sorra que arribi  a obra es descarregarà en una zona de terra sec, 
convenientment preparada per aquest fi, en la que pugui conservar-se neta. Les sorres de 
diferent tipus, s’emmagatzemaran per separat. 
- Ciments i cales. 

Durant el transport i emmagatzemen es protegiran els aglomerats davant del aigua, la 
humitat i l’aire. Els diferents tipus de aglomerats s’emmagatzemaran per separat. 
- Morters secs preparats i formigó preparats. 

La recepció i l’emmagatzemen  s’ajustarà a lo senyalat per el tipus de material. 
- Armadures. 

Les barres i les armadures de “tendel” s’emmagatzemaran es doblegaran i es col·locaran 
en la fàbrica sense que pateixin danys i em la cura suficient per no provocar sol·licitacions 
excessives en cap element de l’estructura. Es tindrà cura especialment, protegint-les si fos 
necessari, les parts sobre les que hagin de fixar-se les cadenes, cables o ganxos que vagin a 
utilitzar-se en la elevació o subjecció de les peces de l’estructura. Es corregirà cautelosament, 
abans de procedir al muntatge, qualsevol  bony, cobertura o torcedissa que hagin pogut 
provocar-se en les operacions de transport. Si l’efecte no pogués ser corregit, o es presumeix 
que desprès de corregit pogués afectar a la resistència o estabilitat de l’estructura, la peces en 
qüestió es rebutjarà , marcant-la degudament per deixar  constància del fet.. 
 
 
Prescripció  quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d´obra 

�Condicions prèvies: suport 
Es prendràn mesures protectores per a les fàbriques que puguin ser malmesas per efecte 

de la humitat en contacte amb el terreny, si no estàn definides en el projecte. 
Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.2, per exemple, si el mur es de façana, en la base 

ha de disposar-se una barrera impermeable que cobreixi tot l´espessor de la façana a més de 15 
cm per sobre del nivell del sòl exterior per evitar l´ascens d´aigua per capilaritat o adoptar-se un 
altre sol.lució que produeixi el mateix efecte. 

 Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.1.3.1, la superfície en què s´hagi de disposar la 
imprimació haurà d´estar llisa i neta; sobre la barrera ha de disposar-se una capa de morter de 
regulació de 2 cm d´espessor com a mínim. 

Quan sigui previsible que el terreny contingui sustàncies químiques agressives per a la 
fàbrica, aquesta es construirà amb materials resistents a dites substàncies o bé es protegirà de 
manera que quedi aïllada de les substàncies químiques agressives. 

La base de la zapata correguda d´un mur serà horitzontal. Estarà situada en un sol pla 
quan sigui possible econòmicament; en cas contrari, es distribuirà en banquetjos amb 
uniformitat. En cas de cimentar amb zapatas aïllades, els caps d´aquestes s´enllaçaràn amb una 
viga de formigó armat. En cas de cimentació per pilots, s´enllaçaràn amb una viga empotrada en 
ells. 

Els perfils metàlix dels dintels que conformen els buits es protegiràn amb pintura 
antioxidant, abans de la seva col.locació. 

En les obres importants amb retrasos o parades molt pollongades, la direcció facultativa ha 
de tenir en compte les accions sísmiques que es puguin presentar i que, en cas de destrucció o 
dany per seïsme, podria donar lloc a consequències greus. El director d´obra comprobarà que 
les prescripcions i els detalls estructurals mostrats en els plànols satisfà els nivells de ductilitat 
especificats i que es respecten durant l´execució de l´obra. En qualsevol cas, una estructura de 
murs es considerarà una solució “no dúctil”, inclús encara que es disposin els reforços que es 
prescribeixen en la norma sismoresistent  (NCSE-02). 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
S’evitarà el contacte entre metalls de diferent potencial electrovalent per impedir l’inici de 

possibles processos de corrosió electroquímica; també s’evitarà el seu contacte amb materials 
del ram del paleta que tinguin comportament higroscòpic, especialment el guix, que pugui 
originar corrosió química. 
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Procés d´execució 

�Execució 
Segons el CTE DB SE F, apartat 8.2.1, el projecte especificala classe de categoria 

d´execució: A, B i C. En els elements de fábrica 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 en 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 a compressió i a la 
flexotracció a 7 i 28 dies. La fàbrica disposa d´un certificado d´assajos previs a compressió 
segons la norma UNE EN 1052-1:1999, a tracció i a tall segons la norma UNE EN 1052-4:2001. 
Es realitza una visita diària de l´obra. Control i supervisió continuats pel constructor.  

Categoria B: les peces diposen de certificació de les seves especificacions en 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 flexotracció a 28 dies. Es realitza una visita diària 
de l´obra. Control i supervisió continuats pel constructor.  

Categoria C: quan no es compleixi algún dels requisits de la categoria B. 
- Replanteig. 

Serà necessària la verificació del replanteig per la direcció facultativa. Es replantejarà en 
primer lloc la fàbrica a realitzar. Posteriorment per al alçat de la fàbrica es col.locaràn en cada 
cantonada de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les alçades de 
les filades, i es procedirà al tendall dels cordels entre les mires, recolzades sobre les seves 
marques, que s´elevaràn amb l´alçada d´una o vàries filades per assegurar la horitzontalitat 
d´aquestes. 

Se disposaràn juntes de moviment per permetre dilatacions tèrmiques i per humitat, 
fluència i retracció, les deformacions per flexió i els efectes de les tensions internes produïdes 
per cargues verticals o laterals, sense que la fàbrica pateixi danys; segons el CTE DB SE F, 
apartat 2.2, taula 2.1, per a les fàbriques sostentades, es respectaràn les distàncies indicades en 
la citada taula. Sempre que sigui possible la junta es projectarà amb solape. 
- Humectació 

Les peces, fonamentalment les d´argila cuita s´humitejaràn, durant uns minuts, per 
aspersió o immersió abans de la seva col.locació perquè no absorbeixin ni cedixin aigua al 
morter. 
- Co.locació: 

Les peces es col.locaràn sempre a restregó, sobre una tortada de morter, fins que el morter 
rebosi per la llaga i el tendel. No es mourà cap peça després d´efectuada l´operació de restregó. 
Si fós necessari corregir la posició d´una peça, es treurà, retirant també el morter. 

Els blocs d´argila cuita alleugerada es prenen amb morter de ciment només en junta 
horitzontal. La junta vertical està emmetxada per formar els murs resistents i de arriostrament. 
- Farciments de juntes. 

Si el projecte especifica llaga plena el morter ha de massissar el gruix total de la peça en 
almenys el 40% del seu tizón; es considera buida en cas contrari. El morter haurà d´omplir les 
juntes, tendel (llevat el cas de tendel buit) i llagues totalment. Si després de restregar el totxo no 
quedés alguna junta totalmente plena, s´afegirà el morter. L´espessor dels tendels i de les 
llagues de morter ordinari o lleuger no serà menor que 8 mm ni major que 15 mm, i el dels 
tendels i llagues de morter de junta prima no serà menor que 1 mm ni major que 3 mm. 

Quan s´especifiqui la utilització de juntes primes, les peces s´asseuràn cuidadosament 
perquè les juntes mantinguin l´espessor establert de manera uniforme.  

El llagat en el seu cas, es realitzarà mentre el morter estigui fresc.  
Sense autorització expresa, en murs d´espessor menor que 20 cm, les juntes no es 

renfonsaràn en una profunditat major que 5 mm.  
De procedir-se al reajuntament, el morter tindrà las mateixas propietats que el dásseure les 

peces. Abans del reajuntament, es respallarà el material suelto, i si és necessari, s´humitejarà la 
fábrica. Quan es rasqui la junta es tindrà cura en deixar la distància suficient entre qualsevol buit 
interior i la cara del morter. 

Per a blocs d´argila cuita alleugerada: 
No es tallaràn les peces, sino que s´utilitzaràn las degudes peces complementàries de 

coordinació modular.. Les juntes verticals no durán morter al ser emmetxades. La separació 
entre juntes verticals de dues filades consecutives no será inferior a 7 cm. 
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Els murs hauràn de mantenir-se nets durant la construcció, Tot excés de morter haurà de 
ser retirat, netejant la zona a continuació. 
- Enjarjes. 

Les fàbriques hauràn d´aixecar-se per filades horitzontals en tota l´extensió de l´obra, 
sempre que sigui possible i no doni lloc a situacions intermitges inestables. Quan dues parts 
d´una fàbrica hagin d´aixecar-se en èpoques distintes, la que s´executi primer es deixarà 
esgraonada. Si això no fós possible, es deixarà formant alternativament entrants, adarjas i 
sortints, endejas. En les filades consecutives d´un mur, les peces se solapràn perquè el mur es 
comporti com un element estructural únic. El solapat serà al menys igual a 0,4 vegades el gruix 
de la peça i no menor que 4 cm. En les cantonades o trobades, el solapo de les peces no serà 
menor que el seu tizón; en la resta del mur, poden utilitzar-se peces tallades per aconseguir el 
solape precís. 
- Dintels. 

Les obertures duràn un dintel resistent, prefabricat o realitzat in situ d´acord amb la llum a 
salvar. En els extrems dels dintels es disposarà una armadura de continuïtat sobre els 
recolzaments, d´una secció no inferior al 50% de l´armadura en el centre del vano i s´anclarà 
segons el CTE DB SE F, apartat 7.5. L´armadura del centre del vano es prollongarà fins els 
recolzaments, al mensy el 25% de la seva secció, i s´anclarà segons l´apartat citat. 
- Enllaços: 

Enllaços entre murs i forjats: 
Quan es consideri que el murs estàn arriostrats pels forjats, s´enllaçaràn a aquests de 

forma que es puguin transmetre les accions laterals. Les accions laterals es transmetràn als 
elements arriostrants o a través de la pròpia estructura dels forjats (monolítics) o mitjançant 
vigues perimetrals. Les accions larterals es poden transmetre mitjançant connectors o per 
fregament.  

Quan un forjat carrega sobre un mur, la longitud de recolzament serà la estructuralmente 
necessària pero mai menor de 6,5 cm (tenint en compte les toleràncies de fabricació i de 
muntatge). 

Les claus de murs caputxins es disposaràn de maneta que quedin suficientment rebudes 
en ambdues fulles (es considerarà satisfeta aquesta prescripció si es compleix la norma UNE 
EN 845-1:2005), i la seva forma i disposició serà tal que l´aigua no pugui passar per les claus 
d´una fulla a una altra. 

La separació dels elements de connexió entre murs i forjats no será major que 2m, i en 
edificis de més de quatre plantes d´alçada no serà major que 1,25 m. Si l´enllaçés per 
fregament, no són necessaris amarres si el recolzament dels forjats de formigó es prollonga fins 
al centre del mur o un mínim de 6,5 cm, sempre que no sigui un recolzament relliscós. 

Si és d´aplicació la norma sismoresistent (NCSE-02), els forjats de viguetes soltes, de fusta 
o metàliques, hauràn de lligar-se en tot el seu perímetre a encadenats horitzontals situats en el 
seu mateix nivell, per solidaritzar l´entrega i connexió de les viguetes amb el mur. El lligat de les 
viguetes que discorren paral.leles a la paret s´estendrà al menys a les tres viguetes més 
pròximes. 

Enllaç entre murs: 
És recomanable que els murs que es vinculen s´aixequin de manera simultànea i 

degudament trabats entre si En el cas de murs caputxins, el número de claus que vinculen les 
dues fulles d´un mur caputxí no serà menor que 2 per m². Si s´utilitzen armadures de tendel 
cada element d´enllaç es considerarà com una clau. Es col.locaràn claus en cada vora lliure i en 
els brancals dels buits. Al elegir les claus es considerarà qualsevol moviment diferencial entre 
les fulles del mur, o entre una fulla i un marc. 

En el cas de murs doblats, les dues fulles d´un mur doblat s´enllaçaràn eficaçment 
mitjançant connectors capaços de transmetre les accions laterals entre les dues fulles, amb un 
àrea mínima de 300 mm²/m² de mur, amb connectors d´acer disposats uniformement en número 
no menor que 2 connectores/m² de mur. 

Algunes formes d´armaduras de tendel poden també actua com claus entre les dues fulles 
d´un mur doblat. En l´elecció del connector es tindràn en compte possibles moviments 
diferencials entre les fulles. 

En cas de fàbrica de bloc formigó buit; els enllaços dels murs en cantonada o en 
encreuament es realitzaràn mitjançant encadenat vertical de formigó armat, que anirà anclada a 
cada forjat i en planta baixa a la cimentació. El formigó es bolcarà per tongades d´alçada no 
superior a 1 m, al mateix temps que s´aixequen els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot 
el buit entre l´encofrat i els blocs. Els blocs que formen les jambes dels buits de pas o finestres 
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seràn rellenats amb morter en una amplada del mur igual a l´alçada del dintel. La formació de 
dintels serà amb blocs de fons cec col.locats sobre una sopanda prèviament preparada, deixant 
lliure el canal de les peces per a la col.locació de les armadures i el bolcatge del formigó. 

En cas de fàbrica de bloc de formigó massís: els enllaços en els murs de cantonada o en 
encreuament es realitzaràn mitjançant armadura horitzontal d´anclatge en forme de forquilla, 
enllaçant alternativament en cada filada disposada perpendicularment a l´anterior un i altre mur. 
- Armadures. 

Les barres i les armadures de tendel es doblaràn i es col.locaràn en la fàbrica sense que 
pateixin danys perjudicials que puguin afectar a l´acer, al formigó, al morter o a l´adherència 
entre ells.  

S´evitaràn els danys mecànics, rotura en les soldadures de les armadures de tendel, i 
dipòsits superficials que afectin a l´adherència.  

S´utilitzaràn 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 tendel: 
L´espessor mínim 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 tendel, no sigui menor que 

2 mm, inclús per als morters de junta prima. 
L´armadura es disposarà de manera que es garantitzi la constància del recobriment. 
Els extrems tallats de tota barra que constitueixi una armadura, exepte les d´acer 

inoxidable, tindràn el recobriment que li correspongui en cada cas o la protecció equivalent. 
En el cas de càmeres farcides o aparells distints dels habituals, el recobriment serà no 

menor que 2 cm ni del seu diàmetre. 
- Morters i formigons de farciment. 

S´admet la mescla 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 farciment s´utilitzaràn abans d´iniciar-se el fraguat. El morter o 
formigó que hagi iniciat el fraguat es rebutjarà i no es reutilitzarà.  

Al morter no se l´hi afegiràn aglomerants, àrids, additius ni aigua desprès del seu pastat.  
Abans de rellenar de formigó la càmera d´un mur armat, es netejarà de restes de morter i 

runa. El farciment es realitzarà per tongades, assegurant que es massissen tots els buits i no es 
segrega el formigó. La sequència de les operacions conseguirà que la fàbrica tingui la 
resistència precisa per suportar la pressió del formigó fresc. 

En murs amb pilastres armades, l´armadura principal es fixarà amb antelació suficient per 
executar la fàbrica sense entorpins. Els buits de fàbrica en els quals s´inclou l´armadura s´aniràn 
rellenant amb morter o formigó al aixecar-se la fàbrica. 

�Toleràncies admisibles 
Segons el CTE DB SE F, apartat 8.2, tabla 8.2, quan en el projecte no es defineixin 

toleràncies d´execució de murs verticals, s´utilitzaràn els valors sobre toleràncies per a elements 
de fàbrica de la citada tabla: 

Desplom en l´alçada del pis de 2 cm i en l´alçada total de l´edifici de 5 cm. 
Axialitat de 2 cm 
Planeïtat en 1 m de 5 mm i en 10 m de 2 cm. 
Espessor de la fulla del mur més menys 2,5 cm i dl mur caputxí complet més 1 cm. 

�Condicions de terminació 
Les fàbriques quedaràn planes i aplomades, i tindràn una composició uniforme en tota la 

seva alçada. 
En murs de càrrega, per a l´execució de fregues i rebaixades, s´ha de comptar amb les 

ordres de la direcció facultativa, ben expresses o bé per referència a detalls del projecte. Les 
fregues no afectaràn a elements, com dintels, anclatges entre peces o armadures. En murs 
d´execució recient, ha de separ-se a que el morter d´unió entre peces hagi endurit degudament i 
a que s´hagi produït la corresponent adherència entre morter i peça.  

En fábrica amb peces massisses o perforades, les fregues que respecten les limitacions 
segons el CTE DB SE F, tabla 4.8, no redueixen el gruix de càlcul, a efectes de l´evaluació de la 
seva capacitat. Si es d´aplicació la norma sismoresistent (NCSR-02), en els murs de càrrega i 
d´arriostrament només s´admetràn fregues verticals separades entre si almenys 2 m i la 
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profunditat de les quals no excedirà de la quinta part del seu espessor. En qualsevol cas, el gruix 
reduït no serà inferior als valors especificats en l´apartat de prescripcions sobre els productes 
(peces). 

Control d´execució, assajos i proves 

�Control d´execució 
- Replanteig: 

Comprobació d´eixos de murs i angles principals. 
Verticalitat de les mires en les cantonades. Marcat de filades  (cara vista). 
Espessor y longitud de trams principals. Dimensió de buits de pas. 
Juntes estructurals.  

- Execució de tot tipus de fàbriques: 
Comprobació periòdica de consistència en cono d´ Abrams. 
Mullat previ de les peces uns minuts. 
Aparell i traba  en enllaços de murs. Cantonades. Buits. 
Farciment de juntes d´acord especificacions de projecte. 
Juntes estructurals (independència total de parts de l´edifici). 
Barrera antihumitat segons especificacions del projecte. 
Armadura lliure de substàncies 
Execució de fàbriques de blocs de formigó o d´argila cuita alleugerada: 
Les anteriors 
Aplomat de panys. 
Alçades parcials. Nivells de planta. Cèrcols. 
Toleràncies en l´execució segons el CTE DB SE F, taula 8.2: 
Desplomades.. 
Axialitat. 
PlaneÍtat.. 
Espessors de la fulla o de les fulles del mur. 

- Protecció de la fàbrica: 
Protecció en temps calurós de fàbriques recien executades. 
Protecció en temps fred (gelades) de fàbriques recients. 
Protecció de la fàbrica durant l´execució, front la pluja. 
Arriostrament durant la construcció mentre l´element de fàbrica no hagi estat estabilitzat ( al 

acabar cada jornada de treball). 
Control de la profundidad de les fregues i la seva verticalitat. 

- Execució de carregadors i reforços: 
Entrega de carregadors. Dimensions. 
Encadenats verticals i horizontals segons especificacions de cálcul (sísmic). Armad. 
Massissat i armat en fàbriques de blocs. 

�Assajos i proves 
Quan s’estableixi la determinació mitjançant assajos de la resistència de la fàbrica, podrà 

determinar-se directament a través de la UNE EN 1502-1: 1999. Així mateix, per la determinació 
mitjançant assajos de la resistència del morter, s’utilitzarà la UNE EN 1015-11: 2000. 

Conservació i manteniment  
La coronació dels murs es cobrirà, amb làmines de material plàstic o similar, per impedir el 

rentat del morter de les juntes per efecte de la pluja i evitar eflorescències, escrostonats per 
pinyols i danys en els materials higroscòpics. 

Es prendran precaucions per mantenir la humitat de la fàbrica fins el final del fraguat, 
especialment en condicions desfavorables, tals com baixa humitat relativa, altes temperatures o 
fortes corrents d’aire. 

Es prendran precaucions per evitar danys a la fàbrica recent construïda per efecte de les 
gelades. Si ha gelat abans d’iniciar el treball, es revisarà escrupolosament lo executat en les 48 
hores anteriors, derruint-se les zones malmeses. Si la gelada es produís una vegada iniciat el 
treball, es suspendrà protegint lo recentment construït 

Si fos necessari, aquells murs que queden temporalment sense travar i sense càrrega 
estabilitzant, s’estampiran provisionalment, per mantenir la seva estabilitat.  

Es limitarà l’altura de la fàbrica que s’executi en un dia per evitar inestabilitats e incidents 
mentre el morter està fresc. 
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Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat 
 

Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals de l’edifici 
En principi, les estructures projectades, executades i controlades conforme a la normativa 

vigent, no serà necessari sotmetre-les a prova alguna. No obstant, quan es tingui dubtes 
raonables sobre el comportament de l’estructura de l’edifici ja acabat, per concedir el permís de 
posada en servei o acceptació de la mateixa, es puguin  realitzar assajos mitjançant proves de 
càrrega per avaluar la seguretat  de l’estructura, tota o part d’ella, en elements sotmesos a flexió. 
En aquest assajos, tret que es qüestioní la seguretat de l’estructura, no deuen sobrepassar-se 
les acciones de servei es realitzaran d’acord amb un Pla de Assajos que avaluí la viabilitat de la 
provà, per una organització amb experiència en aquest tipus de treball, dirigida per un tècnic 
competent, que haurà de recollir el següents aspectes (adaptats del article 99.2 de la EHE): 

Viabilitat i finalitat de la prova. 
Magnituds que deuen mesurar-se i localització dels punts de mesura 
Procediments de mesura. 
Escalones de càrrega i descàrrega. 
Mesures de seguretat. 
Condicions per les que el assaig resulti satisfactori. 
 
 

 
3.3 Estructures de formigó (armat i pretensat) 
 
Descripció 
 

Descripció 
Com elements de formigó poden considerar-se: 

- Forjats unidireccionals: constituits per elements superficials plans amb nervis, flectant 
esencialment en una direcció. Es consideren dos tipus de forjats, els de viguetes o 
semiviguetes, executades en obra o pretensades, i els de lloses alveolars executades en 
obra o pretensades. 

- Plaques o lloses sobre recolzaments aïllats: estructures constituides per plaques massisses 
o alleugerades amb mervis de formigó armat en dos direccions perpendiculars entre sí, que 
no poseeixen, en general, vigues per transmetre les càrregues als recolzaments i 
descansen directament sobre suports amb o sense capitell. 

- Murs de soterrani i murs de càrrega. 
- Pantalles: sistemes estructurals en mènsula emportrats en el terreny, de formigó armat, de 

petit gruix, gran canto i alçada molt elevada, especialment aptes per resistir accions 
horitzontals. 

- Núcli: un conjunt de pantalles enllaçades entre si per formar una peça de secció tancada o 
eventualmente oberta per buits de pas, que presenta una major eficàcia que les pantalles 
per resistir esforços horitzontals. 

- Estructures porticades: formades per suports i vigues. Les vigues són elements 
estructurals, plans o de canto, de directriu recta i secció rectangular que salven una 
determinada llum suportant càrregues de flexió. Els suports són elements de directriu recta 
i secció rectangular, queadrada, poligonal o circular, de formigó aramt, que pertanyen a 
l´estructura de l´edifici, que transmeten les càrregues al fonament. 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
- Metre quadrat de forjat unidireccional (formigó armat) formigó de resistència o dosificació 

especificats, amb una quantia mitja del tipus d´ace especificada, amb semivigueta armada 
o nervis in situ, del canto i intereix especificats, amb bovedilles del material especificat, 
inclusiu encofrat, vibrat, curat i desencofrat, segons Instruciió EHE. 

- Metre quadrat de llosa o forjat reticular: formigó de rEsistència o dosificació especificats, 
amb una quantia mitja del tipus d´acer especificada, del canto i intereix especificats, amb 
bovedilles del material especificat, inclusiu encofrat, vibrat, curat i desencofrat, segons 
Instrucció EHE. 



 Pàg.46 
RECONVERSIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES A MATADEPERA                     
C/ PASCAL Nº11, MATADEPERA (BARCELONA)                              PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 

- Metre quadrat de forjat unidireccional amb vigueta, semivigueta o llosa pretensada, totalmet 
acabato cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, 
totalment acabat, incloent les peces d´entrevigat per a forjats amb viguetes o semiviguetes 
pretensades, formigó bolcat en obra i armadura col.locada en obra, inclús vibrat, curat, 
encofrat i desencofrat, segons Instrucció EHE. 

- Metre quadrat de nuclis i pantalles de formigó armat: completament acabat, d´espesor i 
alçada especificades, de formigó de resistència o dosificació especificats, de la quantia del 
tipus d´acer especificada, incloent encofrat a una o dues cares del tipus especificat, 
el.laboració, desencofrat i curat, segons Instrucció EHE. 

- Metre lineal de suport de formigó armat: completament acabat, de secció i alçada 
especificades, de formigó de resistència o dosificació especificats, de la quantia del tipus 
d´acer especificada, incloent encofrat, el.laboració, desencofrat i curat, segons Instrucció 
EHE. 

- Metre cúbic de formigó armat per apilars, vigues i zunchos: formigó de resistència o 
dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d´acer especificada, en suports de 
secció i alçada determinades i en vigues o zunchos de la secció determinada inclusiu 
retalls, separadors, filferro de lligat, posad en obra, vibrat i curat del formigó segons 
Instrucció EHE, incloent encofrat i desencofrat. 

 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
- Formigó per armà: 

Es tipificarà d’acord em l’article 39.2 de la Instrucció EHE, indicant: 
- la resistència característica especificada; 
- el tipus de consistència, mesura per assentament en con d’abrams (article 30.6); 
- la mesura màxima del àrid (article 28.2), i 
- la designació del ambient (article 8.2.1). 
Tipus de formigó: 
- formigó fabricat en central d’obra o preparat; 
- formigó no fabricat en central. 
Materials constituents, en el cas de que no s’aplegui directament el formigó preamasat: 

- Ciment: 
Els ciments empleats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per la Recepció 

de Ciments, corresponguin a la classe resistent 32,5 o superior i compleixin les especificacions 
del article 26 de la Instrucció EHE. 
- Aigua: 

L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com per el curat del formigó en obra, no contindrà 
substàncies nocives en quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la protecció de 
les armadures. En general, podran fer-se servir totes les aigües sancionades com acceptables 
per la pràctica. 

Es prohibeix fer servir aigües de mar o salines anàlogues per l’amassat o curat de formigó 
armat, tret estudis especials. 

Deurà complir les condiciones establertes en l’article 27. 
- Àrids: 

Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes en l’article 28. 
Com àrids per la fabricació de formigons poden utilitzar-se sorres i graves existents en 

jaciments naturals o roques picades, així com altres la utilització del qual es trobi sancionat per 
la pràctica o resulti aconsellable com conseqüència d’estudis realitzats en laboratori. 

Es prohibeix la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
Els àrids es designaran per la seva mida mínima i màxima en mm. 
La mida màxima d’un àrid gruixut serà menor que les dimensiones següents: 
- 0,8 de la distancia horitzontal lliure entre armadures que no formen grup, o entre una 
vora de la peça i una armadura que formi un angle major de 45º amb la direcció del 
formigonat; 
- 1,25 de la distancia entre una vora d’una peça i una armadura que forma un angle no 
major de 45º amb la direcció del formigonat, 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça, excepte en els casos següents: 
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Llosa superior dels forjats, on la mida màxims de l ‘àrid serà menor que 0,4 vagades el 
espessor mínim. 

Peces d’execució molt acurada i aquells elements en els que l’efecte paret del encofrat 
sigui reduït (forjats, que només s’encofren per una cara), en aquest cas serà menor que 0,33 
vagades l’espessor mínim. 
- Altres components: 

Podran utilitzar-se com components del formigó els additius i addicions, sempre que es 
justifiqui amb la documentació del producte o els oportuns assajos que la substància agregada 
en les proporciones i condicions previstes produeix l’efecte desitjat per torbar excessivament les 
restants característiques del formigó ni representar perill per la durabilitat del formigó ni per la 
corrosió d’armadures. 

En els formigons armats es prohibeix la utilització de additius en que en la seva composició 
intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits u altres components químics que pugin ocasionar o afavorir la 
corrosió de les armadures. 

La Instrucció EHE recull únicament la utilització de cendres volants i el fum de sílice (article 
29.2). 
- Armadures passives: 

Seran d’acer i estaran constituïdes per: 
- Barres corrugades: 
Els diàmetres nominals s’ajustaran a la sèrie següent:  
6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 i 40 mm 
- Malles electrosoldades:  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats empleats s’ajustaran a la sèrie següents: 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 i 14 mm. 
- Armadures electrosoldades en gelosies: 
Els diàmetres nominals dels filferros, llisos o corrugats, empleats s’ajustaran a la sèrie 

següent: 
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 i 12 mm. 
Compliran els requisits tècnics establerts en les UNE 36068:94, 36092:96 i 36739:95 EX, 

respectivament, entre ells les característiques mecàniques mínimes, especificades en l’article 31 
de l’Instrucció EHE. 
- Biguetes i lloses alveolars pretesades: 

Les biguetes prefabricades de formigó, o formigó i argila cuita, i les lloses alveolars 
prefabricades de formigó pretesat compliran les condiciones de l’article 10 de la Instrucció 
EFHE. 
- Peces prefabricades per entrebigat: 

Les peces de entrebigat poden ser d’argila cuita o formigó (alleugerant i resistents), 
poliestirè expandit i altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a 
les armadures (alleugerats). 

En peces col·laborants, la resistència característica a compressió no serà menor que la 
resistència de projecte del formigó d’obra amb que s’executi el forjat. 

Recepció dels productes 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la corresponent al marcat CE, quan sigui pertinent), el 
control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat  i el control 
mitjançant assajos. 
- Formigó fabricat en central d’obra o formigó preparat: 

- Control documental: 
En la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó vagi acompanyada d’una fulla de 

subministrament, firmada per persona física, a disposició de la direcció facultativa, i en la que 
figuren, les dades següents: 

Nombre de la central de fabricació de formigó. 
Número de sèrie de la fulla de subministrament. 
Data de entrega. 
Nombre del peticionari i del responsable de la recepció. 
Especificació del formigó: 
En el cas de que el formigó es designi per propietats: 
Designació d’acord amb l’article 39.2. 
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Contingut de  ciment en quilograms per metro cúbic de formigó, amb una tolerància de ± 15 
kg. 

Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ± 0,02. 
En el cas de que el formigó es designi per dosificació: 
Contingut de ciment per metro cúbic de formigó. 
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ± 0,02. 
Tipus d’ambient d’acord amb la taula 8.2.2. 
Tipus, classe, i marca del ciment. 
Consistència. 
Mida màxima del àrid. 
Tipus de additiu, segons UNE-EN 934-2:98, si n’hi hagués, i en cas contrari, indicació 

expressa de que no en conté. 
Procedència i quantitat de addició (cendres volants o fum de sílice, article 29.2) si n’hi 

hagués, i en cas contrario, indicació expressa de que no en conté. 
Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
Quantitat del formigó que composa la càrrega, expressada en metros cúbics de formigó 

fresc. 
Identificació del camió formigonera (o equipo de transport) i de la persona que procedeixi a 

la descàrrega, segons article 69.2.9.2. 
Hora límit d’ús per el formigó. 
 
La direcció facultativa podrà eximir de la realització del assaig de penetració d’aigua quan, 

a més, el subministrador presenti una documentació que permeti el control documental sobre els 
següents punts: 

- Composició de les dosificacions de formigó que s’ha de utilitzar. 
- Identificació de les matèries primes. 
- Copia de l‘informe amb els resultats del assaig de determinació de profunditat de 

penetració d’aigua sota pressió realitzats per laboratori oficial o acreditat, com màxim amb 6 
mesos d’antelació. 

- Matèries primes i dosificacions utilitzades en la fabricació de les provetes utilitzades en els 
anteriors assajos, que hauran de coincidir amb les declarades per el subministrador per el 
formigó empleat en obra. 

 
- Assajos de control del formigó: 
El control de la qualitat del formigó comprendrà el de seva resistència, consistència i 

durabilitat: 
Control de la consistència (article 83.2). Es realitzarà sempre que es fabriquen provetes per 
controlar la resistència, en control reduït o quan ho ordeni la direcció facultativa. 
Control de la durabilitat (article 85). Es realitzarà el control documental, a través de les 
fulles de subministrament, de la relació a/c i del contingut de ciment. Si les classes 
d’exposició son III o IV o quan l’ambient presenti qualsevol classe d’exposició específica, es 
realitzarà el control de la penetració d’aigua. Es realitzarà sempre que es fabriquen 
provetes per controlar la resistència, en control reduït o quan lo ordeni la direcció 
facultativa. 
Control de la resistència (article 84). 
Amb independència dels assajos previs i característics (preceptius si no es disposa de 

experiència prèvia en materials, dosificació i procés d’execució previstos),i dels assajos 
d’informació complementaria, la Instrucció EHE estableix amb caràcter preceptiu el control de la 
resistència al llarg de l’execució mitjançant els assajos de control, indicats en l’article 88. 

Assajos de control de resistència: 
Tenen per objecte comprovar que la resistència característica del formigó de l’obra és igual 

o superior a la de projecte. El control podrà realitzar segons les següents modalitats: 
Control a nivell reduït (article 88.2). 
Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de totes les amassades (article 

88.3). 
Control estadístic del formigó quan només es coneix la resistència d’una fracció de les 

amassades que es col·loca (article 88.4 de la Instrucció EHE). Aquest tipus de control és 
d’aplicació general a obres de formigó estructural. Per la realització del control es divideix l’obra 
en lots amb unes mides màximes en funció del tipus d’element estructural de que es tracti. Es 
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determina la resistència de N amassades per lots i s’obtingui la resistència característica 
estimada. Els criteris d’acceptació o rebuig del lot s’estableix en l’article 88.5. 

 
- Formigó no fabricat en central. 

En el formigó no fabricat en central s’extremaran les precaucions en la dosificació, 
fabricació i control 

- Control documental: 
El constructor mantindrà en obra, a disposició de la direcció facultativa, un llibre de registre 

on constarà: 
La ossificació o dosificacions nominals a utilitzar en obra, que haurà de ser acceptada 
expressament per la direcció facultativa. Així com qualssevol correcció realitzada durant el 
procés, amb la seva corresponent justificació. 
Relació de proveïdors de matèries primes per la elaboració del formigó. 
Descripció dels equips utilitzats en la elaboració del formigó. 
Referència al documento de calibrat de la balança de dosificació del ciment. 
Registre del número d’amassades fetes servir en cada lot, dates de formigonat i resultats 
dels assajos realitzats, en el seu cas. En cada Registre s’indicarà el contingut de ciment i la 
relació d’aigua ciment empleats i estarà firmat per persona física. 
- Assajos de control del formigó: 
Es realitzaran els mateixos assajos que els descrits per el formigó fabricat en central. 
- Assajos previs del formigó: 
Per establir la dosificació, el fabricant d’aquest tipus de formigó haurà de realitzar assajos 

previs, segons l’article 86, que seran preceptius tret d’experiència prèvia. 
- Assajos característics del formigó: 
Per comprovar, en general abans del començament de formigonat, que la resistència real 

del formigó que es va a col·locar en la obra no es inferior a la de projecte, el fabricant d’aquest 
tipus de formigó haurà de realitzar assajos, segons l’article 87, que seran preceptius tret de 
experiència prèvia. 

- Dels materials constituents: 
- Ciment (articles 26 i 81.1 de la Instrucció EHE, Instrucció RC-03 i veure Part II, Marcat CE, 

19.1). 
S’estableix la recepció del ciment conforme a la vigent Instrucció per la Recepció de 

Ciments. El responsable de la recepció del ciment haurà de conservar una mostra preventiva per 
lot durant 100 dies. 

Control documental: 
Cada partida es subministrarà amb un albarà i documentació annexa, que acrediti que està 

legalment fabricat i comercialitzat, d’acord amb lo establert en l’apartat 9, Subministrament e 
Identificació de la Instrucció RC-03. 

Assajos de control: 
Abans de començar el formigonat, o si varien les condiciones de subministra i quan lo 

indiqui la direcció facultativa, es realitzaran els assajos de recepció previstos en la Instrucció 
RC-03 i els corresponents a la determinació del ió clorur, segons l’article 26 de la Instrucció 
EHE. 

Al menys una vegada cada tres mesos d’obra i quan ho indiqui la direcció facultativa, es 
comprovaran: components del ciment, principi i final de fraguat, resistència a compressió i 
estabilitat de volum. 

Distintiu de qualitat. Marca N de AENOR. Homologació MICT. 
Quan el ciment posseeixi un distintiu reconegut o un CC-EHE, es l’eximirà dels assajos de 

recepció. En tal cas, el subministrador haurà d’aportar la documentació de identificació del 
ciment i els resultats de autocontrol que es posseeixin. 

Amb independència de que el ciment posseeixi un distintiu reconegut o un CC-EHE, si el 
període d'emmagatzematge supera 1, 2 ó 3 mesos per els ciments de les classes resistents 
52,5, 42,5, 32,5, respectivament, abans dels 20 dies anteriors a la seva utilització es realitzaran 
els assajos de principi i fi de fraguat i resistència mecànica inicial a 7 dies (si la classe es 32,5) o 
a 2 dies (les demés classes). 
- Aigua (articles 27 i 81.2 de la Instrucció EHE): 

Quant no es posseeixin antecedents de utilització, o en cas de dubte es realitzarà els 
següents assajos: 

Assajos (segons normes UNE): exponent de hidrogen pH. Substàncies dissoltes. Sulfats. 
Ion Clorur. Hidrats de carboni. Substàncies orgàniques solubles en èter. 
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- Àrids (article 28 de la Instrucció EHE i veure  Part II, Marcat CE, 19.1.13): 
Control documental: 
Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’una fulla de subministrament que estarà en tot  

moment a disposició de la direcció facultativa, i en la que figuren les dades que s’indiquen en 
l’article 28.4. 

Assajos de control (segons normes UNE): 
Terrons d’argila Partícules toves (en àrid gruixuts). Matèria que flota en líquid de p.e. = 2. 

Compost de sofre. Matèria orgànica (en àrid fi). Equivalent de sorra. Blau de metilè. 
Granulometria. Coeficient de forma. Fins que passen per el tamís 0,063 UNE EN 933-2:96. 
Determinació de clorurs. A més per firmes rígids en vials: friabilitat de la sorra. Resistència al 
desgast de la grava. Absorció d’aigua. Estabilitat dels àrids. 

Tret de que es disposi de un certificat de idoneïtat dels àrids que es vagin a utilitzar emès 
com a màxim un any abans de la data de utilització, per un laboratori oficial o acreditat, deuran 
realitzar-se els assajos indicats. 
- Altres components (article 29 de la Instrucció EHE i veure Part II, Marcat CE, 19.1). 

Control documental: 
No podran utilitzar-se additius que no es subministrin correctament etiquetats i 

acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física. 
Quan s’utilitzin cendres volants o fum de sílice, s’exigirà el corresponent certificat de 

garantia emès per un laboratori oficial u oficialment acreditat amb els resultats dels assajos 
prescrits en l’article 29.2. 

Assajos de control: 
Es realitzaran els assajos de additius i addicions indicats en els articles 29 i 81.4 en 

referència de la seva composició química i altres especificacions. 
Abans de començar l’obra es comprovarà en tots els casos l’efecte del additius sobre les 

característiques de qualitat del formigó. Tal comprovació es realitzarà mitjançant els assajos 
previs citats en l’article 86. 
- Acer en armadures passives (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 1.1.4): 

Control documental. 
Acers certificats (amb distintiu reconegut o CC-EHE segons article 1): 
Cada partida d’acer anirà acompanyada de: 
Acreditatiu d’aquesta en possessió del mateix. 
Certificat específic de adherència, en el cas de barres i filferros corrugats; 
Certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física, en el que s’indiquen els valores 
límits de les diferents característiques expressades en els articles 31.2 (barres corrugades), 
31.3 (malles electrosoldades) i 31.4 (armadures bàsiques electrosoldades en gelosia) que 
justifiquen que l’acer compleix les exigències contingudes en la Instrucció EHE. 
Acers no certificats (sense distintiu reconegut o CC-EHE segons article 1): 
Cada partida d’acer anirà acompanyada de:  
Resultats dels assajos corresponents a la composició química, característiques mecàniques 
i geomètriques, efectuats per un organisme dels citats en l’article 1º de la Instrucció EHE; 
Certificat específic de adherència, en el cas de barres i filferros corrugats. 
CC-EHE, que justifiquen que l’acer compleix les exigències establertes en els articles 31.2, 
31.3 i 31.4, segons el cas. 
Assajos de control. 
Es prendran mostres dels acers per  el seu control segons lo especificat en l’article 90, 

establint-se els següents nivells de control:  
Control a nivell reduït, només per acers certificats. 
Es comprovarà sobre cada diàmetre: que la secció equivalent compleix lo especificat en 

l’article 31.1, realitzant-se dos verificacions en      cada partida; no formació de esquerdes o 
fissures en les zones de doblegat i ganxos de ancoratge, mitjançat inspecció en obra. 

Les condiciones d’acceptació o rebuig s’estableixen en l’article 90.5. 
Control a nivell normal: 
Les armadures es dividiran en lots que corresponguin a un mateix subministrador, 

designació i sèrie. Es defineixen les següents series: 
Sèrie fina: diàmetres inferiors o iguales 10 mm. 
Sèrie mitjana: diàmetres de 12 a 25 mm. 
Sèrie gruixuda: diàmetres superiores a 25 mm. 
La mida màxima del lot serà de 40 t per acer certificat i de 20 t per acer no certificat. 
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Es comprovarà sobre una proveta de cada diàmetre, tipus d’acer i subministrador en dos 
ocasiones: 

Límit elàstic, càrrega de ruptura i allargament en ruptura. 
Per cada lot, en dos provetes: 
Es comprovarà que la secció equivalent compte lo especificat en l’article 31.1, 
Es comprovarà les característiques geomètriques dels ressalts, segons l’article 31.2, 
Es realitzarà el assaig de doblegat- desdoblegat indicat en els articles 31.2 i 31.3. 
En el cas de existir acoblaments per soldadura es comprovarà la soldabilidat (article 90.4). 
Les condiciones d’acceptació o rebuig s’estableixin en l’article 90.5. 

- Elements resistents dels forjats: 
Biguetes prefabricades de formigó, u formigó i argila cuita.. 
Lloses alveolars pretensades (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 1.2.1). 
Segons la Instrucció EFHE, per elements resistents es comprovarà que: 
les biguetes o lloses alveolars pretensades porten marques que permeten la identificació 
del fabricant, tipus d’element, data de fabricació i longitud del element, i que aquestes 
marques coincideixin amb les dades que deuen figurar en la fulla de subministro; 
Les característiques geomètriques i de armat del element resistent compleixen les 
condiciones reflectides en la Autorització d’Ús i coincideixen amb les establertes en els 
plànols dels  forjats del projecte d’execució de l’edifici; 
Els recobriments mínims dels elements resistents compleixen les condiciones senyalades 
en l’apartat 34.3 de, amb respecte el que consta en les autoritzacions d’ús; certificat al que 
es fa referència en el punt e) del apartat 3.2; en el seu cas, conforme a lo establert en els 
apartats 14.2.1 i 14.3, certificats de garantia els que es fa referència en els Annexos 5 i 6. 

- Peces prefabricades per entrebigat: 
En quan al control i acceptació de aquest tipus de peces, es complirà que tota peça de 

entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica de 1 kN, repartida uniformement en 
una placa de 200 x 75 x 25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça. 

En peces de entrebigat ceràmica, el valor mig de l’expansió per humitat  determinat segons 
UNE 67036:99, no serà major que 0,55 mm/m, i no deu superar-se en cap dels mesuraments 
individuals el valor de 0,65 mm/m. Les peces de entrebigat que superen el valor límit d’expansió 
total podran utilitzar-se, no obstant, sempre que el valor mitja de l’expansió potencial, segons la 
UNE 67036:99, determinat prèviament a la seva posada en obra, no serà major que 0,55 mm/m. 

En cada subministrament que arribi a l’obra de peces de entrebigat es realitzarà les 
comprovacions següents: 

que les peces estan legalment fabricades i comercialitzades; 
que el sistema disposa de Autorització d’Ús en vigor, justificada documentalment per el 

fabricant, d’acord amb la Instrucció EFHE, i que les condiciones allà reflectides coincideixen amb 
les característiques geomètriques de la peça de entrebigat. Aquesta comprovació no serà 
necessària en el cas de productes que posseeixin un distintiu de qualitat reconegut oficialment. 

Emmagatzemen i manipulació (criteris d’ús, conservació i manteniment) 
- Ciment: 

Si el subministra es realitza en sacs, l’emmagatzemen serà en llocs ventilats i no humits; si 
el subministro es realitza a granel, l’emmagatzemen es portera a terme en sitges o recipients 
que l’aïllin de la humitat. 

Encara en el cas de que les condiciones de conservació siguin bones, l’emmagatzemen del 
ciment no deuen ser molt prolongats, ja que poden meteoritzar-se. L’emmagatzemen màxim 
aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un més, respectivament, per les classes resistents 
32,5, 42,5 i 52,5. Si el període d’emmagatzematge és superior, es comprovarà que les 
característiques del ciment continuen sent adequades. 
- Àrids: 

Els àrids s’hauran d’emmagatzemar de tal forma que quedin protegits de una possible 
contaminació per l’ambient, i especialment, per el terreny, no devent mesclar-se de forma 
incontrolada les diferents fracciones granulomètriques. 

Deuran també adoptar-se les precaucions necessàries per eliminar en lo possible la 
segregació dels àrids, tant durant l’emmagatzemen com durant el transport. 
- Additius: 

Els additius es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva 
contaminació i que les seves propietats no es vegin afectades per factores físics o químics 
(gelades, altes temperatures, etc.). 
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Per les cendres volants o el fum de sílice subministradors a granel es faran servir equips 
similars els utilitzats per el ciment havent d’emmagatzemar-se en recipients i sitges 
impermeables que els protegeixi de la humitat i de la contaminació, els quals estaran 
perfectament identificats per evitar possibles errors de dosificació. 
- Armadures passives: 

Tant durant el transport com durant l’emmagatzemen, les armadures passives es 
protegiren de la pluja, la humitat del terra i de possibles agents agressius. Fins el moment de fer-
ho servir es conservaran en obra, cautelosament classificades segons el seu tipus, qualitats, 
diàmetres i procedències. 
- Armadures actives: 

Les armadures de pretensat es transportaran degudament protegides contra la humitat, 
deterioro contaminació, greixos, etc. 

Per eliminar els riscos d’oxidació o corrosió, l’emmagatzemen es realitzarà en locals 
ventilats i al abric de la humitat del terra i parets. En el magatzem s’adoptarà les precaucions 
necessàries per evitar que puguin embrutar-se el material o produir-se qualssevol deterioració 
dels acers degut a atacs químics, operacions de soldadura realitzades en les proximitats, etc. 

Abans d’emmagatzemar les armadures es comprovarà que estiguin netes, sense taques de 
greix, oli, pintura, pols, terra o qualssevol altre matèria perjudicial per la seva bona conservació i 
posterior adherència. 

Les armadures deuen emmagatzemar-se cautelosament classificades segons el seus tipus, 
classes i els lots de que procedeixin. 
- Biguetes prefabricades i lloses alveolars  pretensades: 

Tant la manipulació, a mà o amb medis mecànics em el hissat i aplec de les biguetes i 
lloses alveolars pretensades en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada 
fabricant, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports que evitin el 
contacte amb el terreny o amb qualssevol producte que les pugui deteriorar. Si alguna resultes 
danyada afectant a la seva capacitat portant deurà rebutjar-se. 

Les biguetes i lloses alveolars pretensades s’apilaran netes sobre un jaç de taulons, que 
coincidiran en la mateixa vertical, amb vols, en el seu cas, no majors que 0,50 m, ni altures de 
piles superiores a 1,50 m, tret de que el fabricants indiqui altre valor. 
 
Prescripció referent a l’execució per unitats d’obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
No s’utilitzarà alumini en models que vagin a estar en contacte amb el formigó. 
En els formigons armats o pretensats no podran utilitzar-se com additius el clorur càlcic ni 

en general productes em la seva composició intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres 
components químics que puguin ocasionar o afavorir la corrosió de les armadures. 

En el cas d’estructures pretensades, es prohibeix l’ús de qualssevol substància que 
catalitza la absorció del hidrogen per l’acer. 

Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferents 
potencial, s’adoptaran les següents mesures: 

- Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 
contacte, s’haurà de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

- Aïllar elèctricament els metalls amb diferents potencial. 
- Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 

Procés d´execució 

�Execució 
- Condicions generals: 

Se prendràn les precaucions necessàries, en funció de l´agressivitat ambiental a la qual es 
trobi sotmès cada element, per evitar la seva degradació podent arribar la duració de la vida útil 
acordada, segons el que s´ha indicat en projecte. 

Es compliràn les prescripcions constructives indicades en la Norma de Construcció 
Sismoresistent NCSE-02 que siguin d´aplicació, segons el que s´ha indicat en projecte, per a 
cadascun dels elements: 

- Vigues de formigó amat: disposicions de l´armat superior, armat interior, estreps, etc. 
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- Suports de formigó armat: armat longitudinal, cèrcols, armadures d´espera en nusos 
d´arrancament, armat en nusos intermitjos i nusos superiors, etc. 

- Forjats: disposicions de l´armat superior, armat en nusos, armadura de repartiment, etc. 
- Pantalles de rigidesació: disposicions de l´armadura base, cèrcols a la part baixa de les 

vores, etc. 
- Elements prefabricats: tractament dels nusos. 

- Replanteig: 
Es comprobarà el replanteig de suports, amb els seus eixos marcats indicant-se els que 

redueixen a eixos, els que mantenen una cara o vàries cares fixes entre diferentes plantes. 
- Execució de ferralla: 

La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, llevat el 
cas de grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents 2 cm, el diàmetre 
de la major o 1,25 vegades el tamany màxim de l´àrid. 

Tall: es durà a terme d´acord amb les normes de bona pràctica constructiva, uitilitzant 
cizalles, serres, discos o màquines de oxitall i quedant prohibit l´us de l´arc elèctric. 

Doblat: les barres corrugades es doblaràn en fred. 
En el cas de malles electrosoldades regeixen les mateixes limitacions anteriors sempre que 

el doblat s´efectui a una distància igual a 4 diàmetres contats a partir del nús, o soldadura, més 
próxim. En cas contrari el diàmetre mínim de doblat no podrà ser inferior a 20 vegades el 
diàmetre de l´armadura. No s´admetrà l´adreçament de còdols, inclosos els de suministrament, 
llevat quan aquesta operació pugui realitzar-se sense dany, immediat o futur, per a la barra 
corresponent. 

Col.locació deles armadures; las gàbies o ferralla seràn suficientment rígides i robustes per 
assegurar la immobilitat de les barres durant el seu transport i muntatge i el formigonat de la 
peça, de manera que no varíi la seva posició especificada en projecte i permetin al formigó 
envoltar-les sense deixar coqueres. 

Separadors: els calzos i recolzaments provisionals en els encofrats i motlles hauràn de ser 
de formigó, morter o plàstic o d´un altre material apropiat, quedant prohibits els de fusta i, si el 
formigó ha de quedar vist, els metàlics. Es comprobaràn en obra els espessors de recobriment 
indicats en projecte. Els recobriments hauràn de garantir-se mitjançant la disposició dels 
corresponents elements separadors col.locats en obra. 

Ensamblaments: en els ensamblaments per solapo, la separació entre les barres serà de 4 
diàmetres com a màxim. En les armaduires de tracció aquesta separació no serà inferior als 
valors indicats per a la distància lliure entre barres aïllades. 

Transport de formigó preparat: el transport mitjançant amassadora mòbil s´efectuarà 
sempre a velocitat d´agitació i no de règim. Els temps transcorregut entre l´addició d´aigua 
d´amassat i la col.locació del formigó no ha de ser major a una hora i mitja. En temps calurós, el 
temps límit ha de ser inferior llevar que s´hagin adoptat mesures especials per augmentar el 
temps de fraguat. 
- Apuntalament: 

Es disposaràn dorments de repartiment per al recolzament dels puntals. Si els dorments de 
repartiment descansen directament sobre el terreny, s´haurà de cerciorar de que no puguin 
asseure´s en ell. Els taulons duràn marcada l´alçada a formigonar. Les juntes dels taulons duràn 
marcada l´alçada a formigonar. Les juntes dels taulons seràn estanques, en funció de la 
consistència del formigó i forma de compactació. S´unirà l´encofrat a lápuntalament, impedint tot 
movimenta lateral o inclús cap a dalt (aixecament), durant el formigonat. Es fixaràn les cunyes i, 
en el seu cas, es tensaràn els tirants. Els puntals s´arriostraràn en les dues direccions, perquè 
l´apuntalament sigui capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant 
l´execució dels forjats. En els forjats de viguetes armades es col.locaràn els apuntalaments 
anivellats amb els recolzaments i sobre aquests es col.locaràn les viguetes. En els forjats de 
viguetes pretensades es col.locaràn les viguetes ajustant a continuació els apuntalaments. Els 
puntals hauràn de poder transmetre la força que rebin i, finalment, permetre els 
desapuntalaments. Els puntals hauràn de poder transmetre la força que rebin i, finalment, 
permetre el desapuntalament amb facilitat. 

En la col.locació de les plaques metàliques d´encofrat i posterior bolcatge de formigó, 
s´evitarà la disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets de l´encofrat. Tindràn 
fàcil desencofrat, no utilitzant-se gasoil, greixos o similars. L´encofrat (els fons i laterals) està 
anet en el moment de formigonar, quedant el seu interior pintat amb desencofrant  abans del 
muntatge, sense que es produeixin gotetjos, de manera que el desencofrant no impedirà 
l´ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de juntes de formigoneig, especialment 
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quan siguin elements que posteriorment s´hagin d´unir per treballar solidàriament. La secció de 
l´element no quiedarà disminuïda en cap punt per la introducció d´elements de l´encofrat ni 
d´altres. No es transmetràn a l´encofrat vibracions de otors. El desencofrat es realitzarà sense 
cops i sense sacsejades. 
- Col.locació de les armadures: 

Es col.locaràn les armadures sobre l´encofrat, amb els seus corresponents separadors. 
L´armadura de negatius es col.locarà preferentment sota l´armadura de repartiment. Podrà 
col.locar-se per sobre d´ella sempre que ambdues compleixin les condicions requerides per als 
recobriments i estigui degudament assegurat l´anclatje de l´armadura de negatius sense 
comptar amb l´armadura de repartiment. En els forjats de lloses alveolars pretensades, les 
armadures de continuïtat i les de la llosa superior formigonada en obra, es mantindràn en la 
seva posició mitjançant els separadors necessaris.  

�Toleràncies admisibles 
Es comprobarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions 

admisibles per al funcionament adequat de la construcció. L´autor del projecte podrà adoptar el 
sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Nexe 10, completat o modificat segons estimi 
oportú. 

�Condicions de´acabament 
Les superfícies vistes, una vegada desencofrades i desmoldejades, no presentaràn 

coqueres o irregularitats que perjudiquin al comportament de l´obra o al seu aspecte exterior. 
Per als acabats especials s´especificaràn els requisits directament o bé mitjançant patrons 

de superfície. 
Per el recobriment o farciment dels caps d´anclatge, orificis, entalladures, cajetines, etc., 

que s´hagi d´efectuar un cop acabades les peces, en general s´utilitzaràn morters fabricats amb 
masses anàlogues a les utilitzades en el formigoneig d´aquestes peces, pero retirant d´elles els 
árids de tamany superior a 4 mm.  

El forjata acabat presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i 
textures d´acabament en funció de la superfície encofrant. Si ha de quedar la llosa vista tindrà a 
més una col.locació uniforme, sense gotejos, taques o elements adherits. 

Control d’execució, assajos i proves 

�Control d’execució 
Es seguiran les prescripcions del capitulo XVI de la Instrucció EHE (article 95). Considerant 

els tres nivells següents per la realització del control de l’execució: control d’execució a nivell 
reduït, a nivell normal i a nivell intens, segons ho expressa el projecte d’execució. 

�Assajos i proves 
Segons l’article 99 de la Instrucció EHE, de les estructures projectades i construïdes amb 

arranjament a la citada Instrucció, en les que els materials i l’execució hagin arribat a la qualitat 
prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmeteres a assajos 
d’informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els suposats que es relacionen a 
continuació: 

- Quan així ho disposin les Instruccions, Reglaments específics d’un tipus d’estructura o 
el projecte. 
- Quan degut al caràcter particular de l’estructura convé comprovar que la mateixa 
reuneix certes condiciones específiques. En aquest cas el projecte establirà els assajos 
oportuns que es deuen realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-se s i el 
mètode de interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la direcció facultativa existeixen dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l’estructura. 
- Quan es realitzin proves de càrrega, aquestes no hauran realitzar-se abans de que el 
formigó hagi aconseguit la resistència de projecte. 

Conservació i manteniment 
No es convenient mantenir més de tres plantes estintolades, ni aparellar sense haver 

desapuntalat prèviament. 
Durant l’execució s’evitarà la actuació de qualssevol,  càrrega estàtica o dinàmica que pugi 

provocar danys irreversibles en els elements ja formigonats. 
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4 Cobertes 
 
4.1 Cobertes inclinades 
 
Descripció 
 

Descripció 
Dins de les cobertes inclinades podem trobar els tipus següents: 

�Coberta inclinada no ventilada, invertida sobre forjat inclinat. Sent els seus subtipus més  
representatius: 
Resòlt amb teules planes o mixtes amb fixació sobre rastrells disposats normals a la línea 

de màxima pendent i fixats al suport resistent, entre els quals es col.loca l´aïllant tèrmic. 
Teules planes o mixtes fixades sobre tauler aglomerat fenòlic clavat sobre rastrells, fixats a 

la vegada al suport resistent, entre els que s´ubica l´aïllant tèrmic. 
En condicions favorables per a la seva estabilitat, amb pendent per sota del 57%, també es 

podrà rebre la teula directament sobre panels de poliestirè extruït amb la superfície acanalada 
fixats mecànicament al suport resistent, en el qual cas, la funció dels rastrells queda reduïda a 
remats perimetrals i punts singulars. 

�Coberta inclindad ventilada, amb forjat inclinat. Sent els seus subtipus més representatius: 
Resòlt amb teules planes o mixtes amb tacons que permetin el seu enganxament i fixació 

sobre llistons disposats normals a la línea de màxima pendent, clavats a la vegada sobre 
rastrells fixats al suport resistent en el sentit del màxim pendent; de manera que entre aquests 
últims s´ubica el material aïllant i queda establerta l´aireació, que es produirà naturalment d´aler 
a cumbrera. 

Tauler aglomerat fenòlic com a suport de les teules planes i mixtes i / o plaques, clavat 
sobre rastrells disposats en el sentit del màxim pendent i fixats al suport resistent. A aquests 
rastrells s´encomana l´ubicació del material aïllant i sobre el mateix la formació de la capa 
d´aireació que es produirà naturalment d´aler a cumbrera. 

Aireació d´aler a cumbrera resolta amb la disposició de xapes ondulades en els seus 
diferents formats (que a la vegada presten condicions de suport i sota teula) sobre rastrells fixats 
al suport entre els que s´ubia el material aïllant. 

�Coberta inclinada ventilada amb forjat horitzontal. Sent els seus subtipus més representatius: 
Sistema de formació de pendents constituïda per tauler a base de peces alleugerades amb 

capa de regularització, sobre tabics palomers que s´asseuen en forjat horitzontal. 
Sistema de formació de pendents constituït per xapes ondulades en els seus distints 

formats, bé sobre corretges que s´asseuen en els murs pinyó o muretes sobre forjat horitzontal, 
o bé sobre estructura lleugera. 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
- Metre quadrat de coberta, totalment acabada, mesurada sobre els plànols inclinats i no 

refereida a la seva projecció horitzontal, incloent els solapos, part proporcional de mermes i 
rotures, amb tots els accessoris necessaris; així com col.locació, segellat, protecció durant 
les obres i neteja final. No s´inclouen canalons ni sumideres. 

 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s´incorporen a les unitats d´obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la 
documentació dels suministraments (inclosa la corresponent al marcat CE, quan sigui pertinent), 
el control mitjançant distintius de qualitat o evaluacions tècniques de idoneïtat i el control 
mitjançant assajos. 

Las cobertes inclinades podràn disposar dels elements següents: 
- Sistema de formació de pendents:  
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Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i 
d´impermeabilització que es vagi a utilitzar. 

En coberta sobre forjat horitzontal el sistema de formació de pendents podrà ser: 
- Mitjançant recolzaments a base de tabicons de totxo, tauler a base de peces alleugerades 

emmetxades d´argila cuita o formigó rebudes amb pasta de guix i capa de regularització 
d´espessor 30 mm amb formigó, tamany màxim de l`àrid 10 mm, acabat fratasat. 

- Mitjançant estructura metàlica lleugera en funció de la llum i el pendent. 
- Mitjançant plaques ondulades o nervades de fibrociment (veure Part II, Relació de 

productes amb marcat CE, 19.3.1), fixades mecànicament a les corretges, solapades lateralment 
una onda i frontalment en una dimensió de 30 mm com a mínim. 
- Aïllant tèrmic (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 3): 

Generalment s´utilitzaràn mantes de llana mineral, panels rígids o panels semirígids. 
Segons el CTE DB HE 1, el material de l´aïllant tèrmic ha de tenir una cohesió i una 

estabilitat suficients per proporcionar al sistema la solidesa necessària davant les sol.licitacions 
mecàniques. 

S´utilitzaràn materials amb una conductivitat tèrmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC 
i una resistència tèrmica declarada major a 0,25 m2K/W. 

En coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilada es poden usar panels de : perlita 
expandida (EPB), poliesttirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes 
aglomerades de llana mineral (MW), etc. 

En coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada es poder usar panels de: perlita 
expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes 
aglomerades de llana mineral (MW); disposats entre els rastrells de fusta i anclades al suport 
mitjançant adehsiu laminar en tota la seva superfície. 

En coberta sobre forjat horitzontal, es poden usar: llana mineral (MW), poliestirè extruït 
(XPS), poliestirè expandit (EPS), poliuretè (PUR), perlita expandida (EPB), polisocianurat (PIR). 
- Capa de impermeabilització (ver Part II, Relació de productes amb marcat CE, 4): 

Els materials que es poden utilitzar són els següents, o aquells que tinguin similars 
característiques: 

- Impermeabilització amb materials bituminosos i bituminosos modificats, les llàmines 
podràn ser de oxiasfalt o de betún modificat. 

- Impermeabilització amb poli (clorur de vinil) plastificat. 
- Impermeabilització amb etilè propilè diè monómer. 
- Impermeabilització amb poliolefines. 
- Impermeabilització amb un sistema de plaques. 
Per a teules clavades es pot usar llàmina monocapa, constituida per una llàmina de betún 

modificat LBM-30, soldada completament al suport resistent, prèviament imprimat amb emulsió 
asfàltica. 

Per a teules rebudes amb morter es pot usar llàmina monocapa, constituida per una llàmina 
de betún modificat LBM-40/G, soldada completament al suport resistent, prèviament imprimat 
amb emulsió asfàltica. 

Llàmina monocapa, constituida per una llàmina autoadhesiva de betún modificat LBA-15, 
de massa 1,5 kg/m2 (com a tipus mínim). 

En el cas de que no hi hagi teulada, es pot usar llàmina monocapa sobre l´aïllant tèrmic, 
constituida per una llàmina de betún modificat amb autoprotecció mineral LBM-50/G-FP i 
armadura de feltre de poliester. 

Pot ser recomanable la seva utilització en cobertas amb baixa pendent o quan el solapo de 
les teules sigui escàs, i en cobertes exposades al efecte combinat de pluja i vent. Per a aquesta 
funció s´utilitzaràn llàmines asfàltiques o altres llàmines que no plantegin dificultats de fixació al 
sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d´adherència per a les teules.  

Resulta innecesària la seva utilització quan la xapa sota teula estigui construida per xapes 
ondulades o nervades solapades, o altres elements que prestin similars condicions 
d´estanqueïtat. 

La imprimació ha de ser dels mateix material que la llàmina.  
- Teulada ( veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 8.2.1, 8.3.1): 

- Per a cobertes sobre forjat inclinat, no ventilades, la teulada podrà ser: 
Teulada de teules mixtes de formigó amb solape frontal i encaixada lateral; fixades amb 

claus sobre llistons de fusta, disposats en el sentit normal al del màxim pendent i fixats a la 
vegada al suport resistent amb tirafons cada 50 cm. 
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Teulada de teules d´argila cuita planes amb encaixades frontal i lateral; fixades amb claus 
sobre tauler aglomerat fenòlic d´espessor 20 mm; clavat aquest cada 30 cm a rastrells de fusta, 
fixats al suport resistent amb tirafons cada 50 cm. 

Teulada de teules d´argila cuita corves, amb solapa frontal i separació mínima entre caps 
de 40 mm; les canals rebudes totes al suport i les crestes rebudes amb morter mixt sobre panels 
de poliestirè extruït de superfície acanalada. 

- Per a cobertes sobre forjat inclinat, ventilades, la teulada podrà ser: 
Teulada de teules mixtes de formigó amb solape frontal i encaixada lateral, fixades amb 

claus sobre llistons de fusta, disposats en el sentit normal al del màxim pendent. 
Teulada de teules d´argila cuita planes amb encaixades frontal i lateral, fixades amb claus 

sobre tauler aglomerat fenòlic d´espessor 20 mm; clavat aquest, cada 30 cm, a rastrells de fusta, 
disposats en el sentit del màxim pendent i fixats al suport resistent amb tirafons cada 50 cm. 

Teulada de teules d´argila cuita corves, rebudes sobre xapa ondulada de fibrociment, 
fixada a rastrells de fusta, disposats en el sentit normal al màxim pendent i fixats al suport 
resistent segons instruccions del fabricant del sistema. 

- Per a cobertes sobre forjat horitzontal, la teulada podrà ser: 
Teulada de teules d´argila cuita corves, amb soape frontal, separació mínima entre caps de 

crestes 40 mm, els canals rebuts tots al suport i les crestes rebudes, amb morter mixt al suport o 
adhesiu.. 

Teulada de teules d´argila cuita planes o mixtes amb encaixades frontal i lateral, agafades 
amb claus sobre llistons de fusta fixats mecànicament al suport amb claus d´acer tebi, cada 30 
cm. 

Teulada de teules corves amb solape frontal, separació mínima entre caps de cresta 40 
mm, els canals rebuts tots al suport i les crestes a la cresta de l´ona, amb pellades de morter 
mixt. 

Per al rebut de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar morter de cal hidràulica, 
morter mixt, adhesiu cimentós o altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant 
del sistema. 

Sobre panels de poliestirè extruït, es podràn rebre amb morter mixt, adhesiu cimentós o 
altres màstics adhesius compatibles amb l´aïllant, teules corves o mixtes. 
- Sistema d´evacuació d´aigües:  

Pot constar de canalons, sumideres i sobregidors. El dimensionat es realitzarà segons el 
càlcul descrit en el CTE DB HS 5. 

Pot ser recomanable la seva utilització en funció de l´emplaçament del faldó. 
El sistema podrà ser vist o ocult. 

- Materials auxiliars: morters, rastrells de fusta o metàlics, fixacions, etc. 
- Accesoris prefabricats (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 5.3): 

passareles, pasos i escales, per a accés a la teulada, ganxos de seguretat, etc.  
 
Durant l´emmagetzament i transport dels disferents components, s´evitarà la seva 

deformació per incideència dels agents atmosfèrics, d´esforços violents o cops, per la qual cosa 
s´interposaràn lones o sacs.  

Els acopis de cada tipus de material es formaràn i explotaràn de forma que s´eviti la seva 
segregació i contaminació, evitant-se una exposibió prollongada del material a la intempèrie, 
formant els acopis sobre superfícies no contaminants i evitant les mescles de diferents tipus. 
 
Prescripció en quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques técniques de cada unitat d´obra 

�Condicion prèvies: suport 
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i exenta de cossos estranys 

per a la correcta recepció dela impermeabilització. 
El forjat garantirà l´estabilitat, amb fletxa mínima. La seva constitució permetrà l´anclatge 

mecànic dels rastrells.  

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius. 
No s´utilitzarà l´acer galvanitzat en aquelles cobertes en les quals puguin existir contactes 

amb productes àcids i alcalins; o amb metalls, excepte amb l´alumini, que puguin formar parells 
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galvànics. S´evitarà, per tant, el contacte amb l´acer no protegit a corrosió, guix fresc, ciment 
fresc, fustes de roure o castany, aigües procedents de contacte amb coure.  

Podrá utilitzar-se en contacte amb alumini: plom, estany, coure estanyat, acer inoxidable, 
ciment fresc (només per les rematades de parament); si el coure es troba per sota de l´acer 
galvanitzat, podrà aïllar-se mitjançant una banda de plom. 

S´evitarà la recepció de teules amb morters rics en ciment. 

Procés d´execució 

�Execució 
Se suspendràn els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

En aquest últim cas es retiraràn els materials i eines que es puguin desprendre. Quan 
s´interrompin els treballs hauràn de protegir-se adequadament els materials. 
- Sistema de formació de pendents:  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.4.1, quan la formació de pendents sigui l´element que 
serveixi de suport de la impermeabilització, la seva superfície haurà de ser uniforme i neta. A 
més, segons l´apartat 2.4.3.1, el material que el constitueix haurà de ser compatible amb el 
material impermeabilitzant i amb la forma d´unió d´aquest impermeabilitzant a ell. El sistema de 
formació de pendents ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les solicitaions 
mecàniques i tèrmiques, i la seva constitució ha de ser adequada per al rebut o fixació de la 
resta de components. 

El sistema de formació de pendents garantirà l´estabilitat amb fletxa mínima. La superfície 
per a recolzament de rastrells i panels aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin 
dificulat la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l´anclatge mecànic dels rastrells. 

- Conerta de teula sobre forjat horitzontal: 
En cas de realitzar el pendent amb tabics conillers,el tauler de tancament superior de la 

càmera d´aireació haurà d´assegurar-se davant el risc de esllavissada, en especial en pendents 
pronunciades; a la vegada haurà de quedar independent dels elementsque sobresurten de la 
coberta i amb les juntes de dilatació necessàries a fi d´evitar tensions de contracció-dilatació, 
tant per retracció com per oscilacions de la temperatura. Per al sistema de formació del pendent 
i constitució de la càmera d´aireació es contemplen dos sistemes diferents: 

�Toleràncies admisibles 
Els materials o unitats d´obra que no s´ajustin al que està especificat hauràn de ser retirats, 

o, en el seu cas, demolida o reparada la part d´obra afectada. 
Motius per a la no acceptació: 

- Xapa conformada: 
Sentit de col.locació de les xapes contrari a l´especificat.  
Falta d´ajustament en la sujecció de les xapes.  
Rastrells no paral.lels a la línea de cumbrera amb errors superiors a 1 cm/m, o més de 3 

cm per a tota la longitud. 
Vol de l´aleró distint a l´especificat amb errors de 5 cm o nomajor de 35 cm. 
Solapes longitudinals de les xapes inferiors al que està especificat amb errors superiors a 2 

mm. 
- Pissarra: 

Clavat de les peces deficient: 
Paral.lelisme entre les filades i lalínea de l´aleró amb errors superiors a ± 10 mm/m 

comprobada amb regle de 1 m y/ó ± 50 mm/total. 
Planeïtat de la capa de guix amb errors superiors a ± 3 mm mesurada amb regle de 1 m. 
Col.locació de les pissarres amb solapes laterals inferiors a 10 cm; falta de paral.lelisme de 

filades respecte a la línea de l´aleró amb errors superiors a 10 mm/m o majors que 50 mm/total. 
- Teula: 

Pas d´aigua entre cobijas major de 5 cm o menor de 3 cm. 
Paral.lelisme entre dues filades consecutives amb errors superiors a ± 20 mm (teula 

d´argila cuita) o ± 10 mm (teula de morter de ciment). 
Paral.lelisme entre les filades i la línea de l´aleró amb errors superiors a ± 100 mm. 
Alineació entre dues teules consecutives amb errors superiors a ± 10 mm. 
Alineació de la filada amb errors superiors a ± 20 mm (teula d´argila cuita) o ± 10 mm (teula 

de morter de ciment). 
Solape que presenti errors superiors a ± 5 mm. 
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�Condicions d´acabament 
Per donar una major homogeneïtat a la coberta en tots els elements singulars (caballets, 

limateses i limahoyas, alerons, rematades laterals, trobades amb murs o altres elements 
sobresortints, ventilació, etc.) s´utilitzaràn preferentment peces especialment concebudes i 
fabricades per a aquest fi, o bé es detallaràn solucions constructuves de solapo i goterón, en el 
projecte, evitant unions rígides o l´ús de productes elàstics sense garantia de la necessària 
durabilitat. 

 
 

 
5 Façanes i particions 
 
5.1 Façanes de fàbrica 
 
5.1.1 Façanes de peces d’argila cuita i de formigó 
 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’ obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa a la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la corresponent al marcat CE, quan sigui pertinent), el 
control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant 
assajos. 
- En general: 

Segons CTE DB HE 1, apartat 4, es comprovarà que les propietats higromètriques dels 
productes utilitzats en els tancaments es corresponen amb les especificades en projecte: 
conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua µ, i, en el seu cas, 
densitat ρ i calor específic cp, complint amb la transmitància tèrmica màxima exigida als 
tancaments que composen l’evolvent tèrmica. 
- Revestiment exterior (veure capítol 7.1.4. Arrebossats, guarnits i lliscats): 

Morter per arrebossat i lliscat (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 19.1.11): 
segons CTE DB SI 2, apartat 1, la classe de reacció al foc dels materials que ocupin més del 
10% de la superfície de l’acabat exterior serà B-s3 d2 en aquelles façanes on el seu 
arrencament sigui accessible al públic bé des de la rasant exterior o bé des de una coberta, així 
com en tota façana on la seva altura excedeixi de 18. Segons CTE DB ES F, apartat 3. Si 
s’utilitza un acabat exterior impermeable a l’aigua de pluja, aquest ha de ser permeable al vapor, 
per evitar condensacions a la massa del mur, en els termes establerts en el DB HE. 
- Fulla principal: 

Maons d’argila cuita (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 2.1.1). Segons 
CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, en cas d’exigir-se en projecte que el maó sigui de baixa 
higroscopicitat, es comprovarà que l’absorció és menor o igual que el 10 %, segons l’assaig 
descrit a UNE 67027:1984. 

Bloc d’argila alleugerida (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 2.1.1). 
Peces silicocalcàries (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 2.1.2). 
Bloc de formigó (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 2.1.3, 2.1.4). 
Morter del ram de paleta (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 19.1.12). 

Classes especificades de morters per ram de paleta per les següents propietats: resistència al 
gel i contingut en sals solubles en les condicions de servei. Per escollir el tipus de morter 
apropiat s’ha de considerar el grau d’exposició, incloent la protecció prevista contra la saturació 
d’aigua. Segons CTE DB ES F, apartat 4.2. El morter ordinari per fàbriques convencionals no 
serà inferior a M1. El morter ordinari per fàbrica armada o pretesada, els morters de junta prima i 
els morters lleugers, no seran inferiors a M5. En qualsevol cas, per evitar ruptures fràgils dels 
murs, la resistència a la compressió del morter no ha de ser superior al 0,75 de la resistència 
normalitzada de les peces. 
- Segellant per juntes (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 9): 
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Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.1, els materials de reblert i segellats tindran una 
elasticitat i una adherència suficients per absorbir els moviments de la fulla previstos i seran 
impermeables i resistents els agents atmosfèrics. 
- Armadures de “tendel” (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 2.2.3): 

Segons CTE DB ES F, apartat 3.3. A la classe d’exposició I, poden utilitzar-se armadures 
d’acer al carboni sense protecció. A les classes IIa i IIb, s’utilitzaran armadures d’acer al carboni 
protegides mitjançant galvanitzat fort o protecció equivalent, a menys que la fàbrica estigui 
acabada mitjançant un arrebossat de les seves cares exposades, el morter de la fàbrica sigui 
superior a M5 i el recobriment lateral mínim de l’armadura sigui superior a 30 mm, en el seu cas 
podran utilitzar-se armadures d’acer al carboni sense protecció. Per les classes III, IV, H, F i Q, 
en totes les subclasses les armadures de “tendel” seran d’acer inoxidable austenític o 
equivalent. 
- Revestiment intermig (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 19.1.11): 

Podrà ser enfoscat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc. El 
revestiment intermedi serà sempre necessari quan la fulla exterior sigui cara vista. 

Segons CTE DB HS 1 apartat 2.3.2. En cas d’exigir-se en projecte que sigui de resistència 
alta a la filtració, el morter tindrà additius hidrofugants. 
- Càmera d’aire: 
- Aïllant tèrmic (veure Part II, Relació de productes amb marcat CE, 3): 

Segons CTE DB HS 1 Apèndix A, en cas d’exigir-se en projecte que l’aïllant sigui no 
hidròfil, es comprovarà que te una succió o absorció de aigua a curt termini per immersió parcial 
menor que 1kg/m2 segons assaig UNE-EN 1609:1997 o una absorció de aigua a llarg termini per 
immersió total menor que el 5% segons assaig UNE-EN 12087:1997. 
- Fulla interior: 

Podrà ser de fulla de maó argila cuita, placa de guix laminat sobre estructura portant de 
perfiles d’acer galvanitzat, plafó de guix laminat amb aïllament tèrmic inclòs, fixat amb morter, 
etc. 

Maons de argila cuita (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 2.1.1). 
Morter de ram de paleta (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.1.12). 
Plaques de guix laminat (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.2.1). 
Perfiles d’acer galvanitzat (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.5.3). 

- Revestiment interior (veure capítol 7.1.4. arrebossats, guarnits i enclosos): 
Podrà ser guarnit i lliscat de guix i complirà lo especificat en el capítol Guarnits i lliscat. 
Guix (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.2.4). 

- Rematades (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, segons el material): 
Podran ser de material petri natural o artificial, argila cuita o de formigó, o metàl·lic, en el 

cas estarà protegit contra la corrosió. Les peces no es presentaran peces esquerdades, 
trencades, escantellades ni tacades, tindrà un color i una textura uniformes. 
 

Control de execució, assajos i proves 

�Control d´execució 
Punts d´observació. 

- Replanteig: 
Replanteig de les fulles de tancament. Desviacions respecte a projecte. 
En zones de circulació, vols amb altura mínima de 2,20 m, elements sortints i proteccions 

d´elements volats que la seva alçada sigui menor que 2,00 m. 
Buits per al servei d´extinció d´incendis: altura màxima de l´alfèiser: 1,20 m; dimensions 

mínimes del buit: 0,80 m horitzontal y 1,20 m vertical; distància màxima entre eixos de buits 
consecutius: 25 m, etc. 

Distància màxima entre juntes verticals de la fulla.  
- Execució: 

Composició del tancament segons projecte: espessor i característiques: 
Si la façana arrenca des de la cimentació, existència de barrera impermeable, i de sócol si 

el tancament és de material porós. 
Enjarjes en les trobades i cantonades de murs. 
Co.locació de peces: existència de mires aplomades, neteja d´execució, solapes de peces 

(traba). 
Aparell i espessor de juntes en fàbrica cara vista. 
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Holgura del tancament en la trobada amb el forjat superior (de 2 cm i farcit a les 24 hores). 
Arriostramiento durant la construcció. 
Trobades amb els forjats: en cas de fulla enterior enrasada: existència de junta de 

desolidarització; en cas de vol de la fulla exterior respecte al forjat: menor que  1/3 de l´espessor 
de la fulla. 

 

�Assajos i proves 
Prova de servei: estanquitat de panys de fatxada a l’aigua de escorrentia. Mostreig: una 

prova per cada tipus de fatxada i superfície de 1000 m2 o fracció. 

Conservació i manteniment 
No es permetrà l´acumulació de càrregues d´ús superiors a les previstes ni alteracions en 

la forma de treball dels tancaments o en les seves condicions de arriostramiento. 
Els murs de tancament no es sotmetràn a humitat habitual i es denunciarà qualsevol fuga 

observada en les canalitzacions de suministrament o evacuación d´aigua. 
S´evitarà el bolcat sobre la fàbrica de productes caústics i d´aigua procedent de les 

jardineres. 
Si s´apreciés alguna anomalia, es realitzarà una inspecció, observant si apreixen fisures de 

retracció. 
Qualsevol alteració apreciable com fisura, desplomat o envelliment indegut serà analitzada 

per la direcció facultativa que dictaminarà la seva importància i perillositat i, en el seu cas, les 
reparacions que hagin de realitzar-se. 

En cas de fábrica cara vista per a un correcte acabat s´evitarà embrutar-la durant la seva 
execució, protegint-la si és necessari. Si fós necessària una neteja final es realitzarà per 
profesional qualificat, mitjançant els procediments adequats (rentat amb aigua), neteja química, 
projecció d´abrassius, etc.) segons el tipus de peça (totxo d´argila cuita, bloc d´argila alleugerasa 
o de formigó) i la substància implicada. 

 
 

 
 
5.2 Buits 
 
5.2.1 Fusteries 
 
Descripció 
 

Descripció 
Portes: compostes de fulla/es plegables, abatible/s o corredera/es. Podràn ser metàliques 

(realitzades amb perfils d´acer llaminats en calent, conformats en fred, acer inoxidable o alumini 
anoditzat o lacat), de fusta, de plàstic (PVC) o de vidre templat. 

Finestres: composades de fulla/es fixa/es, abatible/s, corredera/es, plegables, 
oscilobatent/s o pivotant/s. Podràn ser metàliques (realitzades amb perfils d´acer laminats en 
calent, conformats en fred, acer inoxidable o alumini anoditzat o lacat), de fusta o material plàstic 
(PVC). 

En general: aniràn rebudes amb cèrcol sobre el tancament o en ocasions fixades sobre 
precèrcol. Inclouràn tots els junquillos, patilles de fixació, cargols, burlets de goma, accessoris, 
así com els ferratges de tanca i de penjar necessaris. 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
Metre quadrat de capinteria o superfície del buit a tancar, totalment acabada, incloent-hi 

ferratges de tanca i de penjar, i accessoris necessaris; así com col.locació, segellat, pintura, 
lacat o vernís en cas de carpinteria de fusta, protecció durant les obres i neteja final. No 
s´inclouen persianes o entoldats, ni acristallaments. 
 
Prescripcions sobre els  productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s‘incorporen a les unitats d’obra 
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La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 
Part II, Condicions de recepció dels productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la corresponen al mercat CE, quan sigui pertinent), el 
control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control 
mitjançant assajos. 
- Portes i finestres en general: 

Finestres i portes per els vianants exteriors sense característiques de resistència al foc i/ o 
control de fum (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 7.1.1). 

Portes industrials, comercials, de garatge i portons. Productes sense característiques de 
resistència al foc o control de fums (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 7.1.2). 

Ferramentes per l’edificació. Dispositius d’emergència accionats per una maneta o un 
polsador per sortides de socors (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 7.3.1). 

Ferramentes per l’edificació. Dispositius antipànic per sortides d’emergència activats per 
una barra horitzontal (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 7.3.2). 

Ferramentes per l’edificació. Dispositius de tancament controlat de portes (veure Part II, 
Relació de productes amb mercat CE, 7.3.3). 

Ferramentes per l’edificació. Dispositius de retenció electromagnètica per portes batents. 
(veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 7.3.4). 

Ferramentes per l’edificació. Frontisses d’un solo eix. Requisits i mètodes d’assaig (veure 
Part II, Relació de productes amb mercat CE, 7.3.6). 

Ferramentes per edificació. Panys i pestells. Panys, pestells i tancadors mecànics. 
Requisits i mètodes d’assaig (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 7.3.7). 

Segons el CTE DB HE 1, apartat 4.1, els productes per buits i lluernes es caracteritzen 
mitjançant els següents paràmetres: 

Part semitransparent: transmitància tèrmica U (W/m2K). Factor solar, g┴ (adimensional). 
Marcs: transmitància tèrmica UH,m (W/m2K). Absortivitat α en funció del seu color. 
Segons el CTE DB HE 1, apartat 2.3, les fusteries dels buits (finestres i portes), es 

caracteritzen per la seva permeabilitat a l’aire (capacitat de pas de l’aire, expressada en m3/h, en 
funció de la diferencia de pressions), mesurada amb una sobre pressió de 100 Pa. Segons el 
apartat 3.1.1. tindrà uns valores inferiors a els següents: 

Per les zones climàtiques A i B: 50 m3/h m2; 
Per les zones climàtiques C, D i E: 27 m3/h m2. 
Bastiment de base, podrà ser de perfil tubular conformat en fred d’acer galvanitzat, o de 

fusta. 
Accessoris per el muntatge dels perfiles: esquadres, cargols, patilles de fixació, etc.; 

burletes de goma, raspalls, a més de tots accessoris i ferramentes necessaris (de material 
inoxidable). Juntes perimetrals. Raspalls en cas de corredisses. 
- Portes i finestres de fusta: 

Taulells derivats de la fusta per utilització en la construcció (veure Part II, Relació de 
productes amb mercat  CE, 19.7.1). 

Juntes de estanquitat (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 9). 
Ribets. 
Perfiles de fusta (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 1.5.2). Sense 

balcaments, atacs de fongs o insectes, esquerdes ni bonys. Eixos rectilinis. Classe de fusta. 
Defectes aparentes. Geometria de les secciones. Càmera de descompressió. Orificis per 
desguàs. Dimensions i característiques dels nusos i els defectes aparentes dels perfiles. La 
fusta utilitzada en els perfiles serà de pes específic no inferior a 450 kg/m3 i un contingut de 
humitat no major del 15% ni menor del 12% i no major del 10% quan sigui massissa. Anirà 
protegida exteriorment amb pintura, lacat o vernís. 
- Portes i finestres d’acer: 

Perfiles d’acer laminat en calent o conformat en fred (protegits amb emprimada 
anticorrosiva de 15 micres d’espessor o galvanitzat) o d’acer inoxidable (veure Part II, Relació de 
productes amb mercat CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3): toleràncies dimensionals, sense balcaments, 
esquerdes ni deformacions, eixos rectilinis, unions de perfiles soldats en tota la seva longitud. 
Dimensions adequades de la càmera que recull l’aigua de condensació, i orifici de desguàs 

Perfiles de xapa per marc: espessor de la xapa de perfils ó 0,8 mm, inèrcia dels perfiles. 
Ribets de xapa. Espessor de la xapa de ribet ò 0,5 mm. 
Ferramentes ajustades al sistema de perfiles. 

- Portes i finestres de alumini (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.6.1) 
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Perfiles de marco: inèrcia dels perfiles, els angles de les juntes estaran soldats o 
vulcanitzats, dimensions adequades de la càmera o canals que recullen l’aigua de condensació, 
orificis de desguàs (3 per metro), espessor mínim de paret dels perfiles 1,5 mm color uniforme, 
sense balcaments, fissures, ni deformacions, eixos rectilinis. 

Xapa de bimbell: espessor mínim 0,5 mm. 
Ribets: espessor mínim 1 mm. 
Juntes perimetrals. 
Raspalls en cas de corredisses. 
Protecció orgànica: fos de pols de poliester: espessor. 
Protecció anòdica: espessor de 15 micres en exposició normal i bona neteja; espessor de 

20 micres, en interiors amb fregament; espessor de 25 micres en atmosferes marina o industrial. 
Ajust de ferramentes al sistema de perfiles. No interrompran les juntes perimetrals. 

- Portes i finestres de materials plàstics: 
Perfiles per marcs. Perfiles de PVC. Espessor mínim de paret en els perfiles 18 mm i pes 

específic 1,40 gr/cm3 Mòdul de elasticitat. Coeficient de dilatació. Inèrcia dels perfiles. Unions de 
perfiles soldats. Dimensions adequades de la càmera que recull l’aigua de condensació. Orificis 
de desguàs. Color uniforme. Sense blancaments, fissures, ni deformacions. Eixos rectilinis. 

Burletes perimetrals. 
Ribets. Espessor 1 mm. 
Ferramentes especials: per aquest material. 
Massilles per el segellat perimetral: massilles elàstiques permanents i no rígides. 

- Portes de vidre: 
Vidre de silicat sodicálcic de seguretat temperat tèrmicament (veure Part II, Relació de 

productes amb mercat CE, 7.4.8). 
Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament (veure Part II, Relació de productes 

amb mercat CE, 7.4.9). 
Vidre de seguretat de silicat sodicàlcic temperat en calent (veure Part II, Relació de 

productes amb mercat CE, 7.4.10). 
L’emmagatzemen en obra dels  productes serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, 

en zones allunyades de possibles impactes.    No estaran en contacte amb el terreny. 
 

�Assajos i proves 
- Fusteria exterior: 

Prova de funcionament: funcionament de la fusteria. 
Prova de escorrentia en portes i finestres d’acer, aliatges lleugeres i material plàstic: 

estanquitat a l’aigua. Conjuntament amb la prova de escorrentia de fatxades, en el pany més 
desfavorable. 
- Fusteria interior: 

Prova de funcionament: obertura i accionament de panys. 
 
 

 
5.2.2 Envidraments 
 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de Recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la corresponen al mercat CE, quan sigui pertinent), el 
control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control 
mitjançant assajos. 
- Vidre, podrà ser: 

Vidre incolor de silicat sodicàlcic (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 
7.4.1). 

Vidre de capa (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 7.4.2). 
Unitats de vidre aïllant (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 7.4.3). 
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Vidre borosilicatat (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 7.4.4). 
Vidre de silicat sodicàlcic termoendurit (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 

7.4.5). 
Vidre de silicat sodicálcic de seguretat temperat tèrmicament (veure Part II, Relació de 

productes amb mercat CE, 7.4.6). 
Vidre de silicat sodicálcic endurit químicament (veure Part II, Relació de productes amb 

mercat CE, 7.4.7). 
Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament (veure Part II, Relació de productes 

amb mercat CE, 7.4.8). 
Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri (veure Part II, Relació de productes amb 

mercat CE, 7.4.9). 
Vidre de seguretat de silicat sodicalcic temperat en calent (veure Part II, Relació de 

productes amb mercat CE, 7.4.10). 
Vidre de seguretat de silicat “alcalinotérreo2 endurit en calent(veure Part II, Relació de 

productes amb mercat CE, 7.4.11). 
Vidre laminat i vidre laminat de seguretat (veure Part II, Relació de productes amb mercat 

CE, 7.4.12). 
- Galzes i ribets: resistiran les tensions transmeses per el vidre. Seran inoxidables o protegits 

davant a la corrosió. Les cares verticals del galze i els ribets encarats al vidre, seran 
paral·leles a les cares del envidrament no podent tenir sortints superiores a 1 mm. Altura 
del galze, (tenint en compte les toleràncies dimensionals de la fusteria i dels vidres, 
franquícies perimetrals i altura d’encastament), i ample útil del galze (respectant les 
toleràncies del espessor dels vidres i les franquícies laterals necessàries. Els ribets seran 
desmuntables per permetre la possible substitució del vidre. 

- Falques: podran ser de fusta dura tractada o de elastòmer. Dimensions segons es tracti de 
falques de suport, perimetrals o laterals. Imputrescibles, inalterables a temperatures entre -
10ºC i +80ºC, compatibles amb els productes de estanquitat i el material del bastidor. 

- Massilles per farcit de franquícies entre vidre i galze i juntes de estanquitat (veure Part II, 
Relació de productes amb mercat CE, 9): 
Massilles que endureixen: massilles amb oli de llinassa pur, amb olis diversos o de 

enduriment ràpid. 
Massilles plàstiques: de breas de quitrà modificades o betums, asfalts de gomes, olis de 

resines, etc. 
Massilles elàstiques: “Thiokoles” o “Silicones”. 
Massilles en bandes preformades autoadhesives: de productes de síntesis, cautxús 

sintètics, gomes i resines especials. 
Perfiles extorsionats elàstics: de PVC, “neoprè” en forma de U, etc. 
En envidraments formats per vidres sintètics: 

- Planxes de policarbonat, metacrilat (de colada o de extrusió), etc.: resistència a impacte, 
aïllament tèrmic, nivell de transmissió de llum, transparència, resistència al foc pes 
específic, protecció contra radiació ultraviolada. 

- Base de ferro encunyat, goma, clips de fixació. 
- Element de tancament d’alumini: mides i toleràncies. Inèrcia del perfil. Espessor del 

recobriment anòdic. Qualitat del segellat del recobriment anòdic. 
Els productes es conservaran a l’abric de la humitat, sol, poc i esquitxades de ciment i 

soldadura. S’emmagatzemaran sobre una superfície plana i resistent, allunyada de les zones de 
pas. En cas d’emmagatzematge a l’exterior, es cobriran amb un envelat ventilat. Es repartiran 
els vidres en els llocs en que es vagin a col·locar: en piles amb una altura inferior a 25 cm, 
subjectes per barres de seguretat; suportats sobre dos travessers horitzontals, protegits per un 
material tou; protegits del pols per un plàstic o un cartó. 
 

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, s’haurà de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
S’evitarà el contacte directe entre: 
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Massilla de oli de llinassa - formigó no tractat. 
Massilla de oli de llinassa - butiral de polivinil. 
Massilles resinoses - alcohol. 
Massilles bituminoses - dissolvents i tots els olis. 
Testes de les fulles de vidre. 
Vidre amb metall excepte metalls tous, com el plom i l’alumini rebullit. 
Vidriós sintètics amb altres vidres, metalls u formigó. 
En cas de vidres laminats adossats canto amb canto, s’utilitzarà com segellant silicona 

neutra, per que aquesta no ataqui al butiral de polivinil i produeixi la seva deterioració.  
No s’utilitzaran falques de suport de poliuretà per el muntatge de envidraments dobles. 
 
 

 
5.2.3 Gelosies 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control comprendre el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la del mercat CE quan sigui pertinent), el control 
mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control mitjançant 
assajos. 
- Gelosia (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, segons el material): 

Gelosia de blocs: el bloc tindrà un volum de buits superior al 33% del total aparent, 
disposats segons un eix paral·lel a la menor dimensió de la peça, pugen ser de material ceràmic 
o de formigó, i anar o no armades. 

Els blocs estaran exempts de imperfeccions tals com taques, eflorescències, escrostonats, 
esquerdes, trencades o qualssevol altre defecte apreciable a simple vista. 

Gelosia de peces: les peces tindran la forma adequades per que amb la seva unió, resulti 
una superfície perforada que dificulti la visió, poden ser d’alumini anoditzat amb espessor mínim 
de 20 micres en ambient normal o 25 micres si és ambient marí, o d’acer protegit contra la 
corrosió. 

Gelosia de lamel·les: estarà formada per una sèrie de lamel·les disposades horitzontal o 
verticalment que pugin ser fixes u orientables, de fibrociment, alumini, PVC, acer, fusta, etc. 
- Les lamel·les no presentaran balcaments, fissures ni deformacions o qualssevol altre 

defecte apreciable a simple vista i seran suficientment rígides com per no entrar en vibració 
sota l’efecte de càrregues de vent. 
Gelosia de plafons: estarà formada per una sèrie de plafons de alumini anoditzat. 
L’alumini tindrà una protecció anòdica mínima de 20 micres en exteriors i 25 en ambientes 

marins. 
Assajos: mides i toleràncies (inèrcia del perfil). Espessor del recobriment anòdic. Qualitat 

del segellat del recobriment anòdic. 
Lots: 50 unitats de gelosia o fracció. 

- Ancoratge a fatxada: 
En cas de gelosia de blocs, aquests es rebran amb morter. 
En cas de gelosia de peces, lamel·les, o plafons, aquests s’uniran a un suport per el seu 

ancoratge a fatxada. 
- Morter per paleteria (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.1.12). 
 

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, s’haurà de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar el accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
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En cas de gelosies de lamel·les, els elements de unió amb el suport, seran de material 
compatible amb el de la lamel·la i protegits contra la corrosió. 

En cas de lamel·les de fibrociment, els additius que es fan servir per la seva coloració 
estaran exemptes de substàncies que ataquin al ciment. 

En cas de gelosies de blocs, a la trobada de la gelosia amb elements estructurals es farà 
de forma que no siguin solidaris, deixant una junta entre ells de 2 cm com mínim, emplenada 
amb morter. 
 
 
5.2.4 Persianes 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
- Persiana (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 7.2.1): podrà ser enrotllable 

o de gelosia. La persiana estarà formada per lamel·les de fusta, alumini o PVC, sent la 
lama inferior més rígida que les restants. 
Lamel·les de fusta: altura màxima 6 cm, amplada mínima 1,10 cm. Humitat: inferior a 8% 

en zona interior i a 12% en zona litoral. Dimensions. Inèrcia. Nusos. Escletxes i “acebolladuras”. 
Pes específic. Duresa. 

Lamel·la d’alumini: espessors i dimensions: altura màxima 6 cm, amplada mínima 1,10 cm. 
Anoditzat: 20 micres en exteriors, 25 micres en ambient marí Qualitat del segellat del 
recobriment anòdic. 

Lamel·la de PVC: pes específic: mínim 1,40 gr/cm3. Espessor del perfil: mínim 1 mm. 
- Guia: els perfiles en forma de U que conformen la guia, seran d’acer galvanitzat o alumini 

anoditzat i d’espessor mínim 1 mm. 
- Sistema d’accionament. 

En cas de sistema d’accionament manual: 
El corró serà resistent a la humitat i capaç de suportar el pes de la persiana. 
La corriola serà d’acer o alumini, protegits contra la corrosió, o de PVC. 
La cinta serà de material flexible amb una resistència a tracció quatre vagades superior el 

pes de la persiana. 
En cas de sistema d’accionament mecànic: 
El corró serà resistent a la humitat i capaç de suportar el pes de la persiana. 
La corriola serà d’acer galvanitzat o protegit contra la corrosió. 
El cable estarà format per fils d’acer galvanitzat,  i anirà allotjat en un tub de PVC rígid. 
El mecanisme del torn estarà allotjat en caixa d’acer galvanitzat, alumini anoditzat o PVC 

rígid. 
- Caixa de persiana: en qualssevol cas la caixa de persiana estarà tancada per elements 

resistents a la humitat, de fusta, xapa metílica u formigó, sent practicable des de el interior 
del local. Així mateix seran estanques a l’aire i a l’aigua de pluja i es dotaran d’un sistema 
de bloqueig des de el interior, en punts on es precisi prendre mides contra el robament. No 
constituirà pon tèrmic. 

 

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferents 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, s’haurà de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferents potencial. 
Evitar el accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
S’evitaran els següents contactes bimetàl·lics: 
Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable. 
Alumini amb: plom i coure 
Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable. 
Plom amb: coure i acer inoxidable. 
Coure amb: acer inoxidable. Procés d’execució. 

�Assajos i proves 
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Accionament de la persiana. Pujada, baixada i fixació a una altura. 
 
 

 
5.3 Defenses 
 
5.3.1 Baranes 
 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condiciones de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministris (inclosa la del mercat CE quan sigui pertinent), el control 
mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control mitjançant 
assajos.  
- Bastidor: 

Els perfiles que conformen el bastidor podran ser d’acer galvanitzat, aleació d’alumini 
anoditzat, etc. 

Perfiles laminats en calent d’acer i xapes (veure Part II, Relació de productes amb mercat 
CE, 1.1.2). 

Perfiles buits d’acer (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.5.1, 19.5.2). 
Perfiles d’alumini anoditzat (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.6.1). 
Perfiles de fusta (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 1.5.2). 

- Passamans: 
Reunirà les mateixes condicions exigides a les baranes; en cas de utilitzar cargols de 

fixació, per la seva posició, quedaran protegits del contacte directe amb l’usuari. 
- Entre panys: 

Els entre panys per farciment dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, poliester 
reforçat amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc., amb espessor mínim de 5 mm; així mateix 
podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
- Ancoratges: 

Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: 
Placa aïllada, en baranes d’acer per fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la 

vora del forjat no menys de 10 cm i per fixació de baranatges a els murs laterals. 
Platina continua, en baranes d’acer per fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de 

la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat. 
Angular continuo, en baranes d’acer per fixació de les pilastres quan el seus eixos distin de 

la vora del forjat no menys de 10 cm, o es situïn en la seva cara exterior. 
Pota d’agafada en baranes d’alumini, per fixació de les pilastres quan els seus eixos disten 

de la vora del forjat no menys de 10 cm. 
- Peça especial, normalment en baranes d’alumini per fixació de pilastres, i de baranatges 

amb cargols. 
Els materials i equips d’origen industrial, deuran complir les condiciones funcionals i de 

qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 
control industrial. Quan el material o equipo lleuger a obra amb certificat d’origen industrial que 
acrediti el compliment de les condiciones, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, la seves característiques aparents. 
 

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, s’haurà de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
S’evitaran els següents contactes bimetàl·lics: 
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Zinc en contacte amb: acer, coure, plomo i acer inoxidable. 
Alumini amb: plom i coure. 
Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable. 
Plom amb: coure i acer inoxidable. 
Coure amb: acer inoxidable. Procés de execució 

�Assajos i proves 
Segons el CTE DB ES AE, apartat 3.2. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin 

resistència i rigidesa suficient per resistir la força horitzontal establerta en dit apartat, en funció 
de la zona en que es trobin. La força s’aplicarà a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si 
aquest esta situat a menys altura. 

Les barreres de protecció situades davant d’assentaments fixos, resistiran una força 
horitzontal en la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical uniforme 
de 1,0 kN/m, com mínim, aplicada en la vora exterior. 

En les zones de tràfic i aparcament, els parapets, petos o baranes i altres elements que 
delimitin àrees accessibles per els vehicles resistiran una força horitzontal, uniformement 
distribuïda sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivell de la superfície 
de trànsit o sobre la vora superior de l’element si aquest esta situat a menys altura, que el seu 
valor característic es definirà en el projecte en funció de l’ús específic i de les característiques 
del edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 

 
 
 

 
5.4 Particiones 
 
5.4.1 Particions de peces d’argila cuita o de formigó 
 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control comprendre el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la corresponent al mercat CE, quan sigui pertinent), el 
control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control 
mitjançant assajos. 

Les fabriques puguin estar constituïdes per: 
- Peces d’argila cuita (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 2.1.1): maons o 

blocs d’argila alleugerada. 
- Blocs de formigó de granulats densos i lleugers (veure Part II, Relació de productes amb 

mercat CE, 2.1.3). 
- Blocs de formigó cel·lular curat en autoclau (veure Part II, Relació de productes amb mercat 

CE, 2.1.4). 
- Components auxiliars per fabriques del ram de paleta: claus, amarradors, penjadors, 

mènsules i angles, llindes, etc. (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 2.2). 
- Morter de paleta (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.1.12). 
- Guix (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.2.4). 

Segons el CTE DB HE 1, apartat 4. Es comprovarà que les propietats higromètriques dels 
productes utilitzats de les particions interiors que componen la envoltant tèrmica, es correspon 
amb les especificades en projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del 
vapor d’aigua µ i, en el seu cas, densitat ρ i calor específic cp. La envoltant tèrmica es compon 
dels tancaments de l’edifici que separen els recintes habitables del ambient exterior i les 
particions interiors que separen els recintes habitables dels no habitables que a la seva vagada 
estan en contacte amb el ambient exterior. 

Els maons i blocs s’apilaran en superfícies planes, netes, no en contacte amb el terreny. Si 
es reben empaquetats, el envoltar-hi no serà totalment hermètic. 

Els sacs de ciment i la sorra s’emmagatzemaran en un lloc sec, ventilat i protegit de la 
humitat un màxim de tres mesos. El ciment rebut a granel s’emmagatzemaran en sitges. 
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El morter s’utilitzarà a continuació del seu amassat, fins un màxim de 2 hores. Abans de 
realitzar un nou morter, es netejaran els útils de amassar. 

Els sacs de guix s’emmagatzemaran a coberts i protegits de la humitat. Si el guix es rep a 
granel s’emmagatzemarà en sitges. 
 

Compatibilitat 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, s’haurà de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
Els envans no seran solidaris amb els elements estructurals verticals u horitzontals.  
Es aconsellable separar les peces ceràmiques poroses del alumini mitjançant dos mans de 

pintura bituminosa, u altre element espaiador. S’ha de tenir especial cura amb alguns tipus de 
maons que tenen clorurs en la seva composició, ja que aquests poden accelerar el procés de 
corrosió. 

 
 
5.4.2 Envans de placa de guix laminat amb estructura metàl·lica 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la corresponents al mercat CE, quan sigui pertinent), el 
control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control 
mitjançant assajos. 
- Plaques de guix laminat (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.2.1). 
- Perfiles metílics per particions de plaques de guix laminat (veure Part II, Relació de 

productes amb mercat CE, 19.5.3), d’acer galvanitzat: canals (perfiles en forma de “U”) i 
muntants (en forma de “C”). 

- Adhesius a base de guix (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.2.9). 
- Material de juntes per plaques de guix laminat (veure Part II, Relació de productes amb 

mercat CE, 19.2.6), de paper microperforat o de malla per juntes de plaques, de fibra de 
vidre per tractaments de juntes amb plaques M0 i perfiles guardavius per protecció dels 
cantons vius. 

- Cargols: tipus placa- metall (P), metall- metall (M), placa - fusta (N). 
- Aïllant tèrmic (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 3). 
 

Compatibilitat 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, s’haurà de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
S’aïllaran les canonades per evitar condensacions. 
Tots els elements metàl·lics (de unió o reforç) que entren en contacte amb l’envà de 

escaiola, com rigiditzadors, cantoners, etc., deuran estar protegits contra la corrosió, mitjançant 
galvanitzat, zincat o, al menys, coberts de pintura. En aquest cas, la pintura escollida, deurà ser 
compatible amb els productes a utilitzar, tales com el propi plafó, la escaiola i el adhesiu. La 
pintura estarà totalment seca abans de entrar en contacte amb aquets elements. 

�Assajos i proves 
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Es realitzarà una prova prèvia “in situ” dels ancoratges dels perfiles canal per comprovar la 
seva idoneïtat fort les sol·licitacions que es produeixen en ells segons el material del suport. Les 
instal·lacions que hagin de quedar ocultes es sotmetran a una prova per verificar el seu correcte 
funcionament, prèvia al tancament de l’envà 
 
 
 
6 Instalacions 
 
6.1 Instalació d’ audiovisuales 
 
6.1.1 Antenes de televisió i radio 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la corresponent al mercat CE, quan sigui pertinent), el 
control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control 
mitjançant assajos.  

En especial deuran ser sotmesos a control de recepció els materials reflectits en el punt 6 
del annexa IV del Real Decreto 279/1999: arquetes d’entrada i enllaços, conductes, tubs, 
canaletes i els seus accessoris, armaris de enllaços registres principals, secundaries i de 
terminació de la xarxa i presa. 
- Equip de captació.  

Antena o torre i les seves peces de fixació, generalment d’acer galvanitzat. 
Antenes per UHF, radio i satèl·lit, i elements annexes: suports, ancoratges, traves, etc., 

deuran ser de materials resistents a la corrosió o tractats convenientment a estos efectes. 
Cable coaxial de tipus intempèrie i en el seu defecte protegit adequadament. 
Conductor de presa a terra des de l’antena. 

- Equipament de capçal. 
Canalització de enllaç. 
Recintes (armari o quatre) de instal·lació de telecomunicacions superior (RITS). 
Equipo amplificador. 
Caixes de distribució. 
Cable coaxial. 

- Xarxa. 
Xarxa d’alimentació, xarxa de distribució, xarxa de dispersió i xarxa interior de l’usuari, amb 

cable coaxial, amb conductor central de fil de coure, altre exterior amb entramat de fils de coure, 
un dielèctric intercalat entre entra ells, i el seu recobrimen   exterior plastificat (tub de protecció), 
amb registres principals. 

Punt d’accés a l’usuari. (PAU) 
Presa de usuari, amb registres de terminació de xarxa i de presa. 

- Registres. 
 
Prescripció referent a l’execució per unitats d’obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

�Condiciones prèvies: suport 
Per el equip de captació, el suport serà tot mur o element resistent, situat en coberta, el que 

es pugui ancorar mitjançant peces de fixació l’antena perfectament aplomat, sobre el que es 
muntaran les diferents antenes. (No es rebrà en la impermeabilització de la terrassa o la seva 
protecció). 

L’equipament de capçal anirà adossat  o encastat a un element suport vertical del RITS en 
tot el seu contorno. La resta de la instal·lació amb la seva xarxa de distribució, caixes de 
derivació i de presa, el seu suport serà els paràmetres verticals u horitzontals, ja sigui discorren 
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en superfície, sobre canaletes o galeries en aquests cas els paràmetres estaran totalment 
acabats, o encastats en els que es trobaran aquests a falta de revestiments. 

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, es deurà seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació, es tindran en compte les 

especificacions establertes en el punt 7 del annexa IV del Real Decreto 279/1999, en quan a 
terra local, inteconnexions equipotenciales i apantallament i compatibilitat electromagnètica entre 
sistemes en el interior dels recintes de telecomunicacions. 

No es permet adossar l’equip d’amplificació en els paràmetres del quadre de màquines del 
ascensor. 

Les canonades de fontaneria deuen anar per sota de qualssevol canalització o element que 
continguin dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualssevol xarxa de telecomunicacions, 
guardant una distancia en paral·lel del menys 30 cm. 

�Assajos i proves 
Ús de la instal·lació. 
Comprovació dels nivells de qualitat per els serveis de radiodifusió sonora i de televisió 

establerts en el Real Decreto 279/1999. 
 
 

 
6.1.2 Telefonia 
 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
- Xarxa d’alimentació: 

Enllaç mitjançant cable: 
Arqueta d’entrada i registro de enllaç. 
Canalització d’enllaç fins recinte principal situat en el recinte d’instal·lacions de 

telecomunicacions inferior (RITI), on s’ubica punt de interconnexió. 
Enllaç mitjançant medis radio elèctrics: 
Elements de captació, situats en coberta. 
Canalització d’enllaç fins el recinte d’instal·lacions de telecomunicacions superior (RITS). 
Equips de recepció i processat d’aquestes senyals. 
Cables de canalització principal i unió amb el RITI, on s’ubica el punt de interconnexió en el 

recinte principal. 
- Xarxa de distribució: 

Conjunt de cables multipars, (parells sols fins 25), des de el punt de interconnexió en el 
RITI fins els registres secundaris. Aquests cables estaran coberts per una cinta d’alumini llisa i 
una capa continua de plàstic ignífug. Quan la xarxa de distribució es considera exterior, la 
coberta dels cables serà una cinta d’alumini - copolímer d’etilè i una capa continua de polietilè 
col·locada per extrusió per formar un conjunt totalment estanc. 
- Xarxa de dispersió: 

Conjunt de pares individuals (cables de connexió de servei interior) i demés elements que 
parteixen dels registres secundaris o punt de distribució fins els punts d’accés a l’usuari (PAU), 
en els registres de terminació de la xarxa per TB+RSDI (telefonia bàsica + línies RDSI). Seran 
un o dos pares que la seva coberta estarà formada per una capa continua de característiques 
ignífuges. En el cas de que la xarxa de dispersió sigui exterior, la coberta estarà formada per 
una malla de filferro d’acer, col·locada entre dos capes de plàstic de característiques ignífuges. 
- Xarxa interior d’usuari. 
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Cables des dels PAU fins les bases d’accés de terminal situats en els registrés de presa. 
Seran un o dos pares que la seva coberta estarà formada per una capa continua de 
característiques ignífuges. Cada par estarà format per conductores de coure electrolític pur de 
calibre no inferior a 0,50 mm de diàmetre, aïllat per una capa continua de plàstic colorada 
segons codi de colores; per habitatges unifamiliars aquesta capa serà de polietilè 

Elements de connexió: puntes de interconnexió, de distribució, d’accés al usuari i bases 
d’accés terminal. 

Regletes de connexió. 
Totes aquestes característiques i limitacions es completaran amb les especificacions 

establertes en l’Annexa II del Real Decret 279/1999, al igual que els requisits tècnics relatius a 
les ICT per la connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI), en el cas que aquesta 
existeixi. 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 
Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la corresponen al mercat CE, quan sigui pertinent), el 
control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control 
mitjançant assajos. 

En especial hauran de ser sotmesos a un control de recepció de materials per cada cas, 
aquells reflectits en l’annexa II i en el punt 6 del annexa IV del Real Decret 279/1999, com son 
arquetes de entrada i enllaç, conductes, tubs, canaletes i els seus accessoris, armaris d’enllaç 
registres principals, secundaris i de terminació de la xarxa i presa. 
 
�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 
potencial, s’adoptaran les següents mides: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 
contacte, es deurà seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació, es tindran en compte les 

especificacions establertes en el punt 8, Annexa II del Real Decret 279/1999, en quan a 
accessos i cablejat  interconnexions potencials i apantallament, descarregues atmosfèriques, 
connexions d’una RSDI amb altres serveis, etc., i lo establert en punt 7 del annexa IV del mismo 
Real Decret, en quan a terra local, interconnexions equipotencials i apantallament i compatibilitat 
electromagnètica entre sistemes en el interior dels recintes de telecomunicacions. 

�Assajos i proves 
Proves de servei: 

- Requisits electritzés: 
Segons punt 6 annexa II del Real Decret 279/1999. 

- Ús de la canalització: 
Existència de fil guia. 
 
 

 
6.1.3 Interfonia i video 
 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la corresponents al mercat CE, quan sigui pertinent), el 
control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control 
mitjançant assajos. 
- Conducció: 
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Tub de aïllant flexible. 
Cable coaxial de 75 ohm. 

- Al “zaguán” d’entrada de l’edifici: 
Un mòdul base amb caixa d’encastar i amplificador. 
Un o varis mòduls d’ampliació amb caixa d’encastar i polsadors. 
Una tele camera amb obturador i llums d’il·luminació. 
Un obreportes 

- En l’interior de l’edifici: 
Un conjunt de monitor (caixa, marc, connector i monitor). 

- En la centralització: 
Una font d’alimentació general. 

- En cada planta: 
Un distribuïdor de senyal de vídeo. 
Tot ell acompanyat d’una instal·lació de presa de terra dels elements de comandament. 

 

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, s’haurà de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 

�Assajos i proves 
Proves de servei: 

- Connectar la font d’alimentació a la xarxa i comprovar les tensions subministrades per 
aquesta. 

- Efectuar des de la placa una trucada a cada terminal i comprovar: 
Recepció de la trucada. 
Regulació del volum de audició mitjançant el potenciómetre de la unitat amplificadora. 
Regulació de la lluentor i contrasta del monitor. 
Accionament a fondo de la tecla del telefono, comprovar el funcionament del obreportes. 
El funcionament dels llums dels targetes. 
Els valores de impedància de entrada i sortida de tots els elements del sistema, deuen 

coincidir amb els de la impedància característica del cable coaxial que es faci servir. 
 
 

 
6.2 Instalació d’electricitat: baixa tensió i posada a terra 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la corresponents al mercat CE, quan sigui pertinent), el 
control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control 
mitjançant assajos. 

Instal·lació de baixa tensió: 
En general, la determinació de les característiques de la instal·lació s’efectua d’acord amb 

lo senyalat en la norma UNE 20.460-3. 
- Caixa general de protecció (CGP). Correspondran a un dels tipus recollits en les 

especificacions tècniques de l’empresa subministradora. que hagin sigut aprovades per 
l’Administració Pública competent. 

- Línia General d’alimentació (LGA). És aquella que enllaça la Caixa General de Protecció 
amb la centralització de comptadores. Les línies generals d’alimentació estaran 
constituïdes per: 
Conductors aïllats en l’interior de tubs encastats. 
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Conductors aïllats en l’interior de tubs enterrats. 
Conductors aïllats en l’interior de tubs en muntatge superficial. 
Conductors aïllats en el interior de canals protectors que la seva  tapa només es pugui obrir 

amb l’ajuda d’un útil. 
Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN-60439-

2. 
Conductores aïllats en l’interior de conductes tancats d’obra de fabrica, projectats i 

construïts al efecte. 
- Comptadores. 

Col·locats en forma individual. 
Col·locats en forma concentrada (en armari o en local). 

- Derivació individual: és la Part de la instal·lació que, parteixi de la línia general 
d’alimentació subministra energia elèctrica a una instal·lació de usuari. Les derivacions 
individuals estaran constituïdes per: 
Conductors aïllats en l’interior de tubs encastats.  
Conductors aïllats en l’interior de tubs enterrats. 
Conductors aïllats en l’interior de tubs en muntatge superficial. 
Conductors aïllats en l’interior de canals protectors que la seva  tapa només es pugui obrir 

amb l’ajuda d’un útil. 
Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 60439-2. 
Conductors aïllats en l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica, projectats i construïts 

a l’efecte. 
Els diàmetres exteriors nominals mínims dels tubs en derivacions individuals seran de 3,20 

cm. 
- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Quadre General de Distribució. Tipus homologats per el MICT: 

Interruptors diferencials. 
Interruptor magnetotèrmic general automàtic de tall omnipolar. 
Interruptors magnetotèrmics de protecció bipolar. 
- Instal·lació interior: de baixà tensió. 

Cables elèctrics, accessoris per cables i fils per electrobobines 
Circuits. Conductores i mecanismes: identificació, segons especificacions de projecte. 
Punts de llum i pressa de corrent. 
Aparells i petit material elèctric per instal·lacions. 

- Reglets de la instal·lació com caixes de derivació, interruptors, commutadors, base de 
endolls, polsadores, brunzidor i reglets. 
L’instal·lador posseirà qualificació d’Empresa Instal·ladora. 

- En alguns casos la instal·lació inclourà grup electrogen i/o SAI. En la documentació del 
producte subministrat en obra, es comprovarà que coincideixi amb lo indicat en el projecte, 
les indicacions de la direcció facultativa i les normes UNE que siguin d’aplicació de acordi 
amb el Reglament Electrotécnic per Baixa Tensió: marca del fabricant. Distintiu de qualitat. 
Tipus de homologació quan procedeixi Grau de protecció. Tensió assignada. Potencia 
màxima admissible. Factor de potencia. Cablejat: secció i tipus de aïllament. Dimensions 
en planta. Instruccions de muntatge. 
No procedeix la realització de assajos. 
Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin sofert danys durant el 

transport o que presentaren defectes seran rebutjades 
- Instal·lació de presa a terra: 

Conductor de protecció. 
Conductor de unió equipotencial principal. 
Conductor de terra o línia de enllaç amb el elèctrode de presa a terra. 
Conductor de equipotencialitat suplementària. 
Born principal de terra, o punt de presa a terra. 
Massa. 
Element conductor. 
Presa de terra: poden ser barres, tubs, platines, conductores despullats, plaques, anells o 

be malles metàl·liques constituïts per els elements anteriors o la seva combinacions. Altres 
estructures enterrades, amb excepció de les armadures pretensades. Els materials utilitzats i la 
realització de les presa de terra no afectarà a la resistència mecànica i elèctrica per efecte de la 
corrosió i comprometi les característiques del disseny de la instal·lació. 
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L’emmagatzemen en obra dels elements de la instal·lació es farà dintre dels respectius 
embalatges originals i d’acord amb les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de 
pluges i focus humits, en zones allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb 
el terreny. 
 

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
En general: 
En general, per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 

amb diferent potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, s’haurà de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
En la instal·lació de baixa tensió: 
Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discorre paral·lel o instal·lares 

pròxim a una canonada d’aigua, es col·locarà sempre per sobre d’aquestes. Les canalitzacions 
elèctriques no es situaran per sota d’altres canalitzacions que puguin donar lloc a 
condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d’aigua, de gas, etc., a menys 
que es prenguin les disposicions necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques contra 
els efectes de aquestes condensacions. 

Les canalitzacions elèctriques i les no elèctriques sols podran anar dintre de un mateix 
canal o buit en la construcció, quan es compleixin simultàniament les següents condiciones: 

La protecció contra contactes indirectes estarà assegurada per algun dels sistemes 
senyalats en la Instrucció IBT-BT-24, considerant a les conduccions no elèctriques, quan siguin 
metàl·liques com elements conductores. 

Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles 
perills que puguin presentar la seva proximitat a canalitzacions, i especialment es tindrà en 
compte: la elevació de la temperatura, deguda a la proximitat amb una conducció de fluid calent; 
la condensació; la inundació per avaria en una conducció de líquids, (en aquest cas es prendran 
totes les disposicions convenients per assegurar la seva evacuació); la corrosió per avaria en 
una conducció que contingui un fluid corrosiu; la explosió per avaria en una conducció que 
contingui un fluid inflamable; la intervenció per manteniment o avaria en una de les 
canalitzacions pot realitzar-se sense malmetre la resta. 

En la instal·lació de presa a terra: 
Les canalitzacions metàl·liques d’altres serveis (aigua, líquids, gases inflamables, 

calefacció central, etc.) no s’utilitzaran com presa de terra per raons de seguretat. 
documentació reglamentaria que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la 

Reglamentació vigent. 

�Assajos i proves 
Instal·lació de baixa tensió. 
Instal·lació general de l’edifici: 
Resistència al aïllament: 
De conductores entre fases (si es trifàsica o bifàsica), entre fases i neutre i entre fases i 

terra. 
 
Instal·lació de presa de terra: 
Resistència de presa de terra del edifici. Verificant els següents controles: 
La línia de presa de terra es farà servir específicament per ella mateixa, sense utilitzar 

altres conduccions no previstes per tal fi. 
Comprovació de que la tensió de contacte es inferior a 24 V en locals humits i 50 V en 

locals secs, en qualssevol massa de l’edifici. 
Comprovació de que la resistència es menor de 20 ohms. 

 
Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat 
 

Verificacions i proves de servei per comprovar les prestacions finals d l’edifici 
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Instal·lació de baixa tensió i de presa a terra. Documentació: certificats, butlletins i 
documentació addicional exigida per la Administració competent. 

 
 
 

 
6.3 Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris 
 
6.3.1 Fontaneria 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
Productes constituents: claus de pas, tubs, vàlvules antirretorn, filtre, armari o arqueta del 

comptador general, marc i tapa, comptador general, dipòsit auxiliar d’alimentació, grup de 
pressió, dipòsits de pressió, local d’ús exclusiu per bombis, vàlvules límitadors de pressió, 
sistemes de tractament d’aigua, bateria de comptadores, comptadores divisionaris, col·lectors de 
impulsió i retorno, bombes de recirculació, aïllants tèrmics, etc. 
- Xarxa d’aigua freda. 

Filtre de la instal·lació general: el filtre haurà de ser de tipus I amb un llindar de filtrat 
comprès entre 25 i 50 µm, amb malla d’acer inoxidable i bany de plata, i auto rentable. 

Sistemes de control i regulació de la pressió: 
Grups de pressió. Deuen dissenyar-se per que pugui subministrar a zones del edifici 

alimentables amb pressió de xarxa, sense necessitat de la posada en funcionament del grup. 
Les bombes del equipo de bombeig seran de iguales prestacions.  
Dipòsit de pressió: estarà dotat de un presostat amb manòmetre. 
Sistemes de tractament d’aigua. 
Els materials utilitzats en la fabricació dels equips de tractament d’aigua deuen tenir les 

característiques adequades en quan a resistència mecànica, química i microbiológica per 
complir amb els requeriments inherents tant a l’aigua amb al procés de tractament. 

Tots els aparells de descàrrega, tant dipòsits com aixetes, els calentors de aigua 
instantanis, els acumuladores, les calderes individuals de producció de ACS i calefacció i, en 
general, els aparells sanitaris, portaran una clau de tall individual. 
- Instal·lacions d’aigua calenta sanitària. 

Distribució (impulsió i retorno). 
El aïllament de les xarxes de canonades, tant en impulsió com en retorn, deurà ajustar-se a 

lo disposta en el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i les seves Instruccions 
Tècniques Complementaries ITE. 
- Tubs: material. Diàmetre nominal, espessor nominal i pressió nominal. Sèrie o tipus de tub i 

tipus de rosca o unió. Marca del fabricant i any de fabricació. Norma UNE a la que 
respondre. Donada l’alteració que produeixen en les condiciones de potabilitat de l’aigua, 
queden prohibides expressament els tubs d’alumini i aquelles que la seva composició 
continguin plom. Es consideren adequades per les instal·lacions d’aigua de consum humà 
els següents tubs: 
Tubs d’acer galvanitzat, segons Norma UNE 19 047:1996 
Tubs de coure, segons Norma UNE EN 1 057:1996 
Tubs d’acer inoxidable, segons Norma UNE 19 049-1:1997 
Tubs de fundació dúctil, segons Norma UNE EN 545:1995 
Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC), segons Norma UNE EN 1452:2000 
Tubs de policlorur de vinil clorat (PVC-C), segons Norma UNE EN ISO 15877:2004 
Tubs de polietilè (PE), segons Normes UNE EN 12201:2003 
Tubs de polietilè reticulat (PE-X), segons Norma UNE EN ISO 15875:2004 
Tubs de polibutilè (PB), segons Norma UNE EN ISO 15876:2004 
Tubs de polipropilè (PP) segons Norma UNE EN ISO 15874:2004 
Tubs multi capa de polímer / alumini / polietilè resistent a temperatura (PE-RT), segons 

Norma UNE 53 960 EX:2002; 
Tubs multi capa de polímer / alumini / polietilè reticular (PE-X), segons Norma UNE 53 961 

EX:2002. 
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- Aixetes: materials. Defectes superficials. Marca del fabricant o del importador sobre el cos 
o sobre el òrgan de maniobra. Grup acústic i classe de cabdal. 

- Accessoris. 
Grapa brida: serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant elèctric. 
Sistemes de comptabilització d’aigua freda: els comptadores d’aigua hauran de fabricar-se 

amb materials que posen resistència i estabilitat adequada l’ús al que es destinen, també hauran 
de resistir les corrosions. 

Tots els materials utilitzats en els tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent també 
les juntes elàstiques i productes fetes servir per la estanqueitat, així com els materials 
d’aportació i fundents per soldadures, compliran les condiciones i requisits exposats a 
continuació: 

No deuen modificar les característiques organoléptiques ni la salubritat de l’aigua 
subministrada. 

Deuen ser resistents a la corrosió interior.  
Deuen ser capaces de funcionar eficaçment en les condiciones de servei previstes. 
Deuen ser resistents a temperatures de fins 40ºC, i a les temperatures exteriors del seu 

entorn immediat. 
Deuen ser compatibles amb l’aigua subministrada i no deuen afavorir la migració de 

substàncies dels materials en quantitats que siguin un risc per la salubritat i neteja de l’aigua de 
consumo humà. 

El seu envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o 
químiques, no deuen disminuir la vida útil prevista de la instal·lació. 

Per complir les condiciones anteriors poden utilitzar-se revestiments, sistemes de protecció 
o sistemes de tractament d’aigua. 

Unions de tubs: d’acer galvanitzat o zincat, les rosques dels tubs seran del tipus cònic. 
- El ACS es considera igualment aigua de consumo humà i complirà per tant amb tots els 

requisits al respecte. 
- L’aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per reduir pèrdues de calor, evitar 

condensacions i congelació de l’aigua en l’interior de les conduccions, es realitzarà amb 
camises aïllants resistents a la temperatura d’aplicació. Els materials utilitzats com aïllant 
tèrmic que compleixin la norma UNE 100 171:1989 es consideraran adequats per suportar 
altes temperatura. 

- El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en que s’intercalen. 
El cos de la clau ó vàlvula serà de una sola peça de fundició o fosa en bronze, llautó, acer, 
acer inoxidable, aliatges especials o plàstic. Solament poden fer-se servir vàlvules de 
tancament per gir de 90º com vàlvules de canonada si serveixen com òrgan de tancament 
per treballs de manteniment. 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministro en tots els casos, 

comprovant que coincideixen lo subministrat en obra amb lo indicat en el projecte i les normals 
UNE que sigui de aplicació d’acord amb el CTE. 

Es verificarà el mercat CE per els productes següents: 
Tubs i raccords d’acer per el transport de líquids aquosos, inclòs l’aigua destinada al 

consumo humà (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 15.2). 
Juntes per la connexió de tubs d’acer i raccords per el transport de liquids aquosos (veure 

Part II, Relació de productes amb mercat CE, 15.3). 
Tubs i raccords d’acer inoxidable per el transport de liquids aquosos (veure Part II, Relació 

de productes amb mercat CE, 15.4). 
Tubs rodons de coure (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 15.10). 
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentaren defectes no 

apreciats en la recepció en fabrica seran rebutjades. Així mateix seran rebutjades aquelles 
productes que no compleixin les característiques tècniques mínimes que hauran de reunir. 
 

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, es deurà seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
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Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.2.1, s’evitarà l’acompliment de canonades i elements 
de metalls amb diferents valors de potencial electroquímic excepte quan segons el sentit de 
circulació de l’aigua s’instal·li primer el de menor valor. 

En particular, les canonades de coure no es col·locaran abans de les conduccions d’acer 
galvanitzat, segons el sentit de circulació de l’aigua. No s’instal·larà aparells de producció de 
ACS en coure col·locats abans de canalitzacions en acer. 

Excepcionalment, per requisits insalvables de la instal·lació, s’admetrà l’ús  de maniguets 
antielectrolítics, de material plàstic, en la unió del coure i l’acer galvanitzat. S’autoritza no obstant 
això, l’acoblament de coure després d’acer galvanitzat, muntant una vàlvula de retenció entre les 
canonades. 

Es podran acoblar a l’acer galvanitzat elements d’acer inoxidable. 
En les beines botera, s’interposarà un material plàstic per evitar contactes inconvenients 

entre diferents materials. 
Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.1, les canonades metàl·liques es protegiran contra 

la agressió de tot tipus de morters, del contacte amb l’aigua en l seva superfície exterior i de la 
agressió del terreny mitjançant la interposició d’un element separador de material adequat e 
instal·lat de forma continua en tot el perímetre dels tubs i en tota la seva longitud, no deixant 
juntes de unió de dit element que interromp la protecció e instal·lant igualment en totes les peces 
especials de la xarxa, tales com colzes, corbes.  

Tota conducció exterior i a l’aire lliure, es protegirà igualment. 
Si les canonades i accessoris estan concebuts com parts de un mateix sistema 

d’instal·lació, aquests no es mesclaran amb els de altres sistemes. 
Els materials que es vagin a utilitzar en la instal·lació, en relació amb la seva afectació 

l’aigua que subministra no deu presentar incompatibilitat electroquímica entre sí. 
El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en que s’intercalen. 
No es podran fer servir per les canonades ni per els accessoris, materials que puguin 

produir concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos per el Real 
Decret 140/2003, de 7 de febrer. 

Donada l’alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l’aigua, queden 
prohibits expressament els tubs d’alumini i aquells que la seva composició contingui plom. 

Quan els tubs discorren enterrats o encastats els revestiments que tindran seran segons el 
material dels mateixos, seran: 

Per tubs d’acer amb revestiment de polietile, bituminós, de resina epoxídica o amb quitrà 
de poliuretè. 

Per tubs de coure amb revestiment de plàstic. 
Per tubs de fundició amb revestiment de pel·lícula continua de polietiè, de resina epoxídica, 

amb betum, amb làmines de poliuretè o amb zincat amb recobriment de cobertura 
 

�Condicions d´acabament 
La instalació s´entregarà acabada, connectada i comprobada. 

Control d´execució, assajos i proves 

�Control d´execució 
Instal.lació general de l´edifici. 
Acomesa: canonada d´acomesa travessa el mur per un orifici amb passatubs rejuntar i 

impermeabilitzat. Clau de registre (exterior a l´edifici). Clau de pas, allotjada en càmera 
impermeabilitzada en l´interior de l´edifici. 

Contador general: situació de l´armari o càmera; col.locació del contador, claus i aixetes; 
diàmetre i rebut del manegot passamurs. 

Clau general: diàmetre i rebut delmanegot passamurs; col.locació de la clau. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
Grup de pressió: marca i model especificat. 
Dipòsit hidropneumàtic: homologat pel Ministeri d´Indústria. 
Equip de bombeig: marca, model, capdal, pressió i portència especificats. Portarà vàlvula 

de seient a la sortida de l´equip i vàlvula d´aïllament en l´aspiració. Fixació, que impideixi la 
transmissió d´esforços a la red i vibracions. 

Bateria de comptadors divisionaris: local o armari d´allojatment, impermeabilitzat i amb 
sumidera sifònica. Col.locació del comptador i clau de pas. Separació d´altres centralitzacions de 
comptadors (gas, electricitat,...) Fixació del suport; col.locació de comptadors i claus. 
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Instal.lació particular de l´edifici. 
Montants:  
Aixetes per al buidat de columnes, quan s´hagin previst. 
En cas d´instal.lació d´antiariets, col.locació en extrems de muntants i amb clau de tall. 
Diámetre i material especificats (muntants). 
Passatubs enmurs i forjats, amb holgura suficient. 
Posició paral.lela o normal als elements estructurals. 
Comprobació de les separacions entre elements de recolzament o fixació. 
Derivació particular: 
Canalitzacions a nivell superior dels punts de consum. 
Claus de pas en locals humits. 
Distáncia a una conducció o quadre elèctric major o igual a 30 cm. 
Diámetres i materials especificats. 
Canonadesde PVC, condicions especials per no impedir la dilatació. 
Canonades d´acer galvanitzat empotrats, no estaràn en contacte amb guix o morter mixt. 
Canonandes de coure rebudes amb gfrapes de llautó. La unió amb galvanitzat mitjançant 

manegots de llautó. La unió amb galvanitzat mitjançant manegots de llautó. Protecció, en el cas 
d´anar empotrats. 

Prohibició d´utilitzar les canonades com a toma de terra d´aparells elèctrics. 
Grifería: 
Verificació amb especificacions de projecte. 
Col.locació correcta amb junta d´aprieto.ocación correcta con junta de aprieto. 
Escalfador individual d´aigua calenta i distribució d´aigua calenta: 
Compleix les especificacions de projecte. 
Escalfador de gas. Homologat per Indústria. Distàncies de protecció. Connexió a conducte 

d´evacuació de fums. Reixetes de ventilació, en el seu cas. 
Termo eléctric. Acumulador. Connexió mitjançant interruptor de tall bipolar. 
En quartos de bany, es respecten els volums de prohibició i protecció. 
Disposició de claus de pas en entrada i sortida d´aigua d´escalfadors i termos.  

�Assajos i proves 
Proves de les instal·lacions interiors. 
Prova de resistència mecànica i estanquitat de totes les canonades, elements i accessoris 

que integren la instal·lació, estan tots els seus components vistos i accessibles per el seu 
control. Una vegada realitzada la prova anterior a la instal·lació es connectaran les aixetes i els 
aparells de consumo, sotmetent-se novament a la prova anterior. 

En cas d’instal·lacions de ACS es realitzaran les següents proves de funcionament: 
Mediació de capdal i temperatura en els punts d’aigua. 
Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts el número d’aixetes 

estimades en la simultaneïtat. 
Comprovació del temps que tarda l’aigua en sortir a la temperatura de funcionament una 

vegada realitzat el equilibrat hidràulic dels diferents rams de la xarxa de retorn i oberts una a una 
l’aixeta més allunyada de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les últimes 24 
hores. 

Seran motius de rebuig les següents condiciones: 
Mides no s’ajusten a lo especificat. 
Col·locació i unions defectuoses. 
Estanquitat: assajats el 100% de conductes i accessoris, es rebutjarà la instal·lació si no 

s’estabilitza la pressió a les dos hores de començada la prova. 
Funcionament: assajats el 100% de aixetes, fluxors i claus de pas de la instal·lació, es 

rebutjarà la instal·lació si s’observa funcionament deficient en: estanquitat del conjunt completo, 
aigües a dalt i aigües a sota del obturador, obertura i tancament correctes, subjecció mecànica 
sense folgances, moviments ni danys al element al que es subjecta. 

Conservació i manteniment 
Les acomeses que no siguin utilitzades immediatament rera la seva terminació o que 

estiguin parades temporalment, han de tancar-se en la conducció d´abastament. Les acomeses 
que no s´utilitzin durant un any han de ser taponades. 

Es procedirà a la netaja de filtres d´aixetes i de qualsevol altre element que pugui resultar 
obstruït abans de l´entrega de l´obra. 
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Sistemes de tractament d´aigua. 
Els productes químics utilitzats en el procés han d´emmagatzemar-se en condicions de 

seguretat en funció de la seva naturalesa i la seva forma d´utilització. L´entradal local destinat al 
seu emmagatzament ha d´estar dotada d´un sistema perquè l´accés sigui restringit a les 
persones autoritzades per a la seva manipulació. 
 
Prescripcions sobre verificacions en l´edifici acabat 
 

Verificacions i proves de servei per comprobar les prestacions finals de l´edifici. 
Instal.lació general de l´edifici. 
Prova hidràulica de les conduccions. 
Prova de pressió. 
Prova d´estanqueïtat. 
Grup de pressió: verificació del punt de tarat dels presostats. 
Nivell d´aigua /aire en el dipòsit. 
Lectura de pressions i verificacions de cabdals. 
Comprobació del funcionament de vàlvules. 
Instal.lacions particulars. 
Prova hidràulica de les conduccions.: 
Prova de pressió 
Prova d´estanqueïtat 
Prova de funcionament: simultaneïtat de consum. 
Cabda en el punt més allunyat. 
 
 

 
6.3.2 Aparells sanitaris 
 
Descripció 
 

Descripció 
Dispositius pertanyents a l´equipament higiènic dels edificis, empleats tant per al 

suministrament local d´aigua com per la seva evacuació. Compten amb suministrament d´aigua 
freda i calenta mitjançant griferia i estàn connectats a la red d´evacuació d´aigües. 

Banyeres, plats de dutxa, lavabos, inodors, videts, abocadors, urinaris, etc., incloent-hi els 
sistemes de fixació utilitzats per garqantir la seva estabilitat contra el volcatge, i la seva 
resistència necessària a càrregues estàtiques. Aquests a la vegada podràn ser de diferents 
materials: porcellana, porcellana vitrificada, acrílics, fundició, xapa d´acer esmaltada, etc. 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
Es medirà i valorarà per unitat d´aparell sanitari, completament acabada la seva instal.lació 

incloses ajudes de paleta i fixacions, sense incloure griferia ni desguassos. 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
Tots els aparells sanitaris portaran una clau de tall  individual. 
tots els edificis en que el seu ús es prevegi la concurrència pública deuen contar amb 

dispositius de estàlviament d’aigua en les aixetes. Els dispositius que puguin instal·lar-se amb 
aquest fi son: aixetes amb airejats, aixetes termostàtica, aixetes amb censors infrarojos, aixetes 
amb polsador temporizador, fluxors i claus de regulació abans dels punts de consum. 

Els rociadores de dutxa manual deuen tenir incorporat un dispositiu antirretorn. 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control comprendre el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la corresponent al mercat CE, quan sigui pertinent), el 
control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control 
mitjançant assajos. 
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Productes amb mercat CE: 
- Inodors i conjunts de inodors amb sifó incorporat, (veure Part II, Relació de productes amb 

mercat CE, 15.1). 
- Banyeres de hidromassatge, (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 15.5). 
- Aigüera de cuina, (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 15.6). 
- Bidets (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 15.7). 
- Cubetes de rentat comuns per ús domèstics, (veure Part II, Relació de productes amb 

mercat CE, 15.8). 
Les característiques dels aparells sanitaris es verificaran amb especificacions de projecte, i 

es comprovarà la no existència de taques, bordes desportillats, falta d’esmalt, ni altres defectes 
en les superfícies llises. Es verificarà que el color sigui uniforme i la textura llisa en tota la seva 
superfície. En cas contrari es rebutjaran les peces amb defecte. 

Durant l’emmagatzemen, es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells sanitaris per 
no danyar-los abans i durant el muntatge. 
 
Prescripció  quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d´obra 

�Condicions prèvies: suport 
En cas de: 
Inodors, abocadors, videts i lavabos amb peu: el suport serà el parament horitzontal 

pavimentat. 
En certs videts, lavabos i inodors, el suport serà el parament vertical ja revestit. 
Aigüeres i lavabos encastats: el suport serà el propi moble o meseta. 
Banyeres i plats de dutxa: el suport serà el forjat net i anivellat. 
Es prepararà el suport, i s´executaràn les instal.lacions d´aigua freda-calenta i sanejament, 

prèviament a la col.locació dels aparells sanitaris. 

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, es deurà seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
No haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes d’acer dels aparells sanitaris 

amb guix. 

 

Control d´execució, assajos i proves 

�Control d´execució 
Verificació amb especificacions de projecte. 
Unió correcta amb junta d´aprieto entre l´aparell sanitari i la griferia. 
Fixació i anivellament dels aparells. 

Conservació i manteniment 
Tots els aparells sanitaris es precintaràn evitant la seva utilització i protegint-los de 

materials agressius, impactes, humitat i brutícia. 
Sobre els aparells sanitaris no es manejaràn elements durs i pesats que en la seva caiguda 

puguin fer saltar l´esmalt. 
No es sotmetràn els elements a càrregues per a les quals no estàn dissenyats, 

especialment si van penjats dels murs en lloc de recolzats al terra. 
 

 
6.4 Instal·lació de gas i combustibles líquids 
 
6.4.1 Gas natural 
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Descripció 
 

Descripció 
Instal·lacions de gas natural en edificis de vivendes. 

Criteris d’amidament i valoració d’unitats 
Les canonades, vaines o conductes es valoraran per metre lineal de longitud d’iguals 

característiques, sense descomptar els elements intermedis com vàlvules, accesoris, etc., tots 
ells completament col·locats i incloent la part proporcional d’accesoris, manguets, suports, etc. 

La resta de components de l’instal·lació es mediran per unitat totalment col·locada i 
comprovada incloent tots els accesoris i connexions necessàries per el seu correcte 
funcionament. 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la del mercat CE quan sigui pertinent), el control 
mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control mitjançant 
assajos. 
- Tubs i accessoris: 

De polietile qualitat PE80 o PE 100, conformes a la norma UNE-EN 1555. 
De coure, extret en fred, sense soldadura (tubs), tipus Cu-DHP, d’acord amb UNE-EN 

1057. 
D’acer, tubs conforme a UNE 36864, UNE 19040, UNE 19041 i UNE 14096, accessoris 

conforme a UNE-EN 10242. 
- Acer inoxidable conforme a UNE 19049-1. 
- Altres materials acceptats en UNE-EN 1775. 
- Beines, conductes i pasamurs: metílics, plàstics rígids o d’obra, conforme a UNE 60670-4. 
- Talls de polietile- coure o polietile- acer. Conforme a UNE 60405. 
- Conjunts de regulació i reguladors de pressió. Segons UNE 60404, UNE 60410 o UNE 

60402. 
- Comptadors i els seus suports, segons UNE-EN 1359, UNE 60510, UNE-EN 12261, UNE-

EN 12480, UNE 60495. 
- Centralitzacions de comptadors segons UNE 60490. 
- Claus de tall segons UNE-EN 331, fàcilment precintables i bloquegables en posició 

“tancat”. 
- Connexions a aparells, rígids o flexibles, segons UNE 60670-7. 
- Preses de pressió, segons UNE 60719. 
- Juntes elastomériques (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 12.1). 
- Sistemes de detecció de fuges (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 12.2). 

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin sofert danys durant el 
transport o que presentin defectes seran rebutjades. 

Emmagatzement i manipulació (criteris d´ús, conservació i manteniment) 
L´emmagatzement en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i d´acord amb 

les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones 
allunyades de possibles impactes. No estaràn en contacte amb el terreny. 
 
 
 
Prescripció en quant a l´execució per unitats d´obra 
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Característiques tècniques de cada unitat d´obra 

�Condicions prèvies: suport 
El suport seràn els paraments horitzontals i verticals, on la instal.lació podrà disposar-se 

vista, registrable o estar empotrada. 
Les instal.lacions només podràn ser executades per instal.ladors o empreses instal.ladores 

que compleixin amb la reglamentació vigent en el seu àmbit d´actuació. 

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, es deurà seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
Els conductes d’extracció no podran compartir-se amb altres conductes ni amb locals 

d’altres usos excepte amb els trasters. 
Les distancies mínimes de separació d’una canonada vista a conduccions d’altres serveis 

(conducció electritza, d’aigua, vapor, xemeneies, mecanismes elèctrics, etc.), hauran de ser de 3 
cm en curs paral·lel i de 1 cm en encreuament. La distancia mínima el terra deurà ser de 3 cm. 
Aquestes distancies es mesuraran entre les parts exteriors dels elements considerats 
(conduccions o mecanismes). No hi haurà contacte entre canonades, ni de una canonada de 
gas amb estructures metàl·liques de l’edifici. 

En cas de conduccions alienes que travessen el recinte de centralització de comptadores, 
s’haurà de evitar que una conducció aliena a la instal·lació de gas discorre de forma vista. Quan 
aquest no es pugui evitar, s’haurà de tenir en compte lo següent: 

La conducció que el travessa no deurà tenir accessoris o juntes desmuntables i els punts 
de penetració i sortida deuen ser estancs. Si es tracta de tubs de plom o de material plàstic 
hauran d’estar, a més, allunyats en l’interior d’un conducte. 

Les conduccions vistes de subministra elèctric s’ hauran de allotjar en una vaina continua 
d’acer. 

La conducció no haurà d’bstaculitzar les ventilacions del recinte ni la operació i 
manteniment de la instal·lació de gas (claus, reguladors d’abonat, comptadores, etc.). 

 

�Condicions d´acabament 
Al termini de la instal.lació, l´instal.lador autoritzat, i informada la direcció facultativa, emetrà 

la documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal.lació amb la 
Reglamentació Vigent. 

Control d´execució, assajos i proves 

�Control d´execució 
Dimensions i cota de solera. 
Col.locació de la clau de tancament i del regulador de pressió. 
Enrasat de la tapa amb el paviment. 
En els muntants, col.locació i diàmetre de la canonada així com que la distància de les 

grapes de fixació sigui menor o igual de 2 m. 
Col.locació de manegots passamurs i existència de la protecció dels trams necessaris amb 

fundes. 
Col.locació i precintat de les claus de pas. 
Diàmetres i col.locació dels conductes, així com la fixació de les grapes.. 
Co.locació dels manegots passamurs i existència de fundes per a protecció de trams.  
En l´entrada al comptador i en cada punt de consum, existència d´una clau de pas. 
En l´escalfador, compliment de les distàncies de protecció i la seva connexió al conducte 

d´evacuació quan així es requereixi. 
Existència de reixetes d´aireació en el local de consum, així como la seva alçada de 

col.locació i dimensions. 

�Assajos i proves 



 Pàg.84 
RECONVERSIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN TRES HABITATGES A MATADEPERA                     
C/ PASCAL Nº11, MATADEPERA (BARCELONA)                              PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 

La instal·lació haurà de superar una prova de estanquitat que el seu resultat deurà ser 
documentat d’acord amb la legislació vigent. La prova de estanqueitat s’haurà de realitzar amb 
aire o gas inert, sense fer servir cap altre tipus de gas o líquid. Abans de iniciar la prova de 
estanqueitat s’haurà d’assegurar que estan tancades les claus que delimiten la Part de la 
instal·lació a assajar, així com que estan obertes les claus intermitges. Una vegada arribat  el 
nivell de pressió necessari i transcorregut un temps prudencial per que s’estabilitzi la 
temperatura, es deurà realitzar la primera lectura de pressió i començar a contar el temps de 
assaig. 

Conservació i manteniment 
Es preservaràn tots els elements de materials agressius, impactes, humitats i brutícia. 
Es mantindràn tapades totes les instal.lacions fins al moment de la seva connexió als 

aparells i a la red. 
 
Prescripcions sobre verificacions en l´edifici acabat 
 

Verificacions i proves de servei per comprobar les prestacions finals de l´edifici. 
Proves prèvies al suminsitrament: 
Prèviament a la sol.licitud de posada en servei, l´empresa subministradora haurà de 

disposar de la documentació tècnica de la instl.lació receptora, segons està establert en la 
legislació vigent. Un cop signat el contracte de subministrament, l´empresa subministradora 
haurà de procedir a realitzar les proves prèvies contemplades en la legislació vigent. Dutes a 
terme amb resultat satisfactori, l´empresa subministradora extendrà un Certificat satisfactori, 
l´empresa subministradora extendrà un Certificat de Proves Prèvies i sol.licitarà per a 
instal.lacions receptores subministrades des de reds de distribució, la posada en servei de la 
instal.lació a l´empresa distribuidora corresponent. 

Posada en servei: 
Per a la posada en servei d´una instal.lació subministrada des d´una red de distribució, 

l´empresa distribuidora procedirà a realitzar les comprobacions i verificacions establertes en les 
disposicions que al respecte li són aplicables.. Una vegada dutes a terme, per a deixar la 
instal.lació en servei, l´empresa distribuidora haurà de realitzar, a més, les següents operacions: 

Comprobar que quedin tancades, bloquejades i precintades les claus d´usuari de les 
instal.lacions individuals que no siguin objecte de posada en servei en aquest moment. 

Comprobar que quedintancades, bloquejades, precintades i taponades les claus de 
connexió d´aquells aparells a gas pendents d´instal.lació o de posar en marxa. 

Obrir la clau d´acomesa i purgar les instal.lacions que quedaràn en servei, que en el cas 
més general hauràn de ser: l´acomesa interior, la instal.lació comú i, si es dona el cas, les 
instal.lacions individuals que siguin objecte de posada en servei. 

L´operació de purgat haurà de realitzar-se amb les precaucions necessàries, asseguurant-
se que al donar-la per acabada no existeix mescla d´ aire-gas dins dels límits d´inflamabilitat en 
l´interior de la instal.lació deixada en servei. 

 
 
 
 

 
6.5 Instal.lació d´enllumenat 
 
6.5.1 Instal.lació d´enllumenat 
 
Descripció 
 

Descripció 
Il.luminació d´espais mancats de llum amb la presència de fonts de llum artificals, amb 

aparell d´enllumenat que reparteix, filtra o transforma la llum emesa per una o vàries làmpares 
elèctriques i que comprèn tots els dispositius necessaris per al suport, la fixació i laprotecció de 
les làmpares i, en cas necessari, els circuits auxiliars en combinació amb els mitjans de 
connexió amb la red d´alimentació. 
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Criteris de medició i valoració d´unitats 
Unitat d´quip de lluminària, totalment acabada, incloent l´equip d´encesa, fixacions, 

connexió , comprobació i petit material. Podràn incloure´s la partp proporcional de difusors, 
gelosies o reixetes. 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la del mercat CE quan sigui pertinent), el control 
mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control mitjançant 
assajos. 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministra en tots els casos, 
comprovant que coincideixin lo subministrat en obra amb lo indicat en el projecte. 
- Equips elèctrics per muntatge exterior: grau de protecció mínima IP54, segons UNE 20.324 

e IK 8 segons UNE-EN 50.102. Muntats a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivell del 
terra. Entrades i sortides de cables per la Part inferior del embolicat. 

- Lluminàries per llums d’incandescència o de fluorescència i altres tipus de descàrrega e 
inducció: marca del fabricant, classe, tipus (encastable, per adossar, per suspendre, amb 
gelosia, amb difusor continuo, estanca, antideflagrant…), grau de protecció, tensió 
assignada, potencia màxima admissible, factor de potencia, cablejat (secció i tipus de 
aïllament, dimensions en planta), tipus de subjecció, instruccions de muntatge. Les 
lluminàries per enllumenat interior seran conformes la norma UNE-EN 60598. Les 
lluminàries per enllumenat exterior seran de classe I o classe II i conformes a la norma 
UNE-EN 60.598-2-3 i a la UNE-EN 60598 -2-5 en el cas de projectors de exterior. 

- llum: marca d’origen, tipus o model, potencia (bats), tensió d’alimentació (voltis) i flux 
nominal (lúmenes). Per les llums fluorescents, condicions d’encès i color aparent, 
temperatura de color en ºK (segons el tipus de llum) e índex de rendiment de color. Els 
ròtuls lluminosos i les instal·lacions que els alimenten amb tensions assignades de sortida 
en buit entre 1 i 10 kV, estaran dispostos en la norma  UNE-EN 50.107. 

- Accessoris per les llums de fluorescència (reactancia, condensador i cavadors). Portaran 
gravades de forma clara e identificables les següents indicacions: 
Reactancia: marca d’origen, model, esquema de connexió, potencia nominal, tensió 

d’alimentació, factor de freqüència i tensió, freqüència i corrent nominal d’alimentació. 
Condensador: marca de origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, capacitat, tensió 

d’alimentació, tensió d’assaig quan aquesta sigui major que 3 vagades la nominal, tipus de 
corrent per la que esta previst, temperatura màxima de funcionament. Tots els condensadors 
que formen part del equip auxiliar elèctric de les llums de descàrrega, per corregir el factor de 
potencia dels balast, hauran de portar connectada una resistència que asseguri que la tensió en 
borns del condensador no sigui major de 50 V transcorreguts 60 s des de la desconnexió del 
receptor. 

Encebador: marca de origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, circuit i tipus de 
llums per els que sigui utilitzable. 

Equips elèctrics per els punts de llum: tipus (interior o exterior), instal·lació adequada al 
tipus utilitzat, grau de protecció mínima.  
- Conductores: secció mínima per tots els conductores, inclòs el neutre. Els conductores de 

la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de complir les condicions de ITC-BT-
09. 

- Elements de fixació. 
Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin sofert danys durant el 

transport o que presentaren defectes seran rebutjades. 
L’emmagatzemen dels productes en obra es farà dintre dels respectius embalatges 

originals i d’acord amb les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus 
humits, en zones allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 
 
Prescripció  quant a l´execució per unitats d´obra 
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Característiques tècniques de cada unitat d´obra 

�Condicions prèvies: suport 
La fixació es realitzarà un cop acabat completament el parament que el suporti. 

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, es deurà seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discorre paral·lel o instal·lar-se 

pròxim a una canonada d’aigua, es col·locarà sempre per sobre d’aquesta. 

�Toleràncies admisibles 
L´enllumenància mesurada és un 10% inferior a l´especificada. 

�Condicions d´acabament 
Al termini de la instal.lació, i informada la direcció facultativa, l´instal.lador autoritzat emetrà 

la documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal.lació amb la 
Reglamentació vigent. 

Control de execució, assajos i proves 

�Control d´execució 
Lámpares, lluminàries, conductores, situació, alçada d´instal.lació, toma de terra, 

cimentacions, bàculs: coincidiràn en número i característiques amb l´especificat en projecte. 
Connexions: executades amb regletes o accessoris específics a l´efecte.  

Assajos i proves 
Accionament dels interruptors d’encès del enllumenat amb totes les lluminàries equipades 

amb les seves llums corresponents. 

Conservació i manteniment 
Tots els elements de la instal.lació es protegiràn de la brutícia i de l´entrada d´objectes 

estranys. 
Es procedirà a la neteja dels elements que ho necessitin abans de l´entrega de l´obra. 

 
Prescripcions sobre verificacions en l´edifici acabat 
 

Verificacions i proves de servei per comprobar les prestacions finals de l´edifici 
Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l´Administració 

competent. 
 
 

 
6.6 Instal.lació de protecció 
 
6.6.1 Instal.lació de sistemes anti-intrusió 
 
Descripció 
 

Descripció 
Conjunt de mesures de protecció, físiques i electròniques que, coordinades, eleven el nivell 

de seguretat, tant per a les persones que habitenm l´edifici com els béns que alberga. 
El fi principal d´aquestes instal.lacions consisteix en detectar el més aviat possible, i 

retrasar raonablement, la comissió d´un acte delictiu, permetent untemps de resposta, que en un 
percentatge molt elevat, impideix la consumació d´un delicte. 
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Criteris de medició i valoració d´unitats 
La medició correspondrà al número d´unitats utilitzades d´iguals característiques totalment 

instal.lades i connexionades, inclús portes i accessoris. 
Els cables de conducció elèctrica i tubs de protecció dels mateixos a la intempèrie, es 

mesuraràn i valoraràn per metre lineal. 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzaran conforme es desenvolupa a la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la del mercat CE quan sigui pertinent), el control 
mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control mitjançant 
assajos. 

S’estableixen diferents sistemes de protecció davant al robament: 
- Central de procés (amb unitat d’alarma i unitat de senyalització): 

Programació, memorització, auto protecció. 
Alimentació elèctrica i reserva energètica. 
Zones de intrusió. 

- Censors i detectors: 
Detectors volumètrics: ultrasònics, infrarojos, microones, etc. 
Detectors puntuals: de obertura de cop vibració, mixta, polsador manual, etc. 

- Terminals d’alarma: 
Acústic, òptic, etc. 
Connexió amb central d’alarma. 
Auto protecció i anti sabotatge. 

- Canalitzacions: 
Descripció de la topologia: bus, estrella, anell, etc. 

 
Prescripció  quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d´obra 

�Condicions prèvies: suport 
El suport seràn els paraments verticals o horitzontals pels quals discorri la instal.lació ja 

sigui empotrada o en superfície. Els tancaments hauràn d´estar totalment executats a falta de 
revestiment si la instal.lació va empotrada o totalment acabats si va en superfície. 

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, es deurà seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés l’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 

Procés d´execució 

�Execució 
En general l´execució dels diferents tipus d´instal.lacions de robatori, serà acorde amb les 

recomanacions indicades pel fabricant. 
Es realitzaràn les rozas en els tancaments i tabiqueries, d´aquells trams de la instal.lació en 

què els elements vagin empotrats, per rellenar posteriorment amb guix o morter. 
Es fixaràn i subjectaràn els elements del sistema que vagin en superfície, en el lloc i 

l´alçada especificada en projecte o per la direcció facultativa. 
Es col.locaràn els conductor elèctrics, amb “passa fils” impregnats de substàncies per fer 

més facil el seu lliscament per l´interior dels tubs. 
Amb aquests cables ja col.locats s´interconnectaràn tots els elements de la instal.lació i es 

procedirà al muntatge total de la mateixa. 
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Control de execució, assajos i proves 

�Control d’execució 
Situació dels components de la instal·lació de protecció anti- intrusió. 
Components de la instal·lació: 
Seccions dels conductes elèctrics. 
Diàmetres dels tubs de protecció de dits conductes. 
 
 
 
 

 
6.6.2 Instal.lació de protecció contra incendis 
 
Descripció 
 

Descripció 
Equips i instal.lacions destinats a reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris d´un 

edifici pateixin danys derivats d´un incendi d´origen accidental, d´acord amb el CTE DB SI, com 
a consequència de les característiques del seu projecte i la seva construcció. 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
Unitat d´equip completament rebuda i/o acabada en cada cas; tots els elements específics 

de lesinstal.lacions de protecció contra incendis, com detectors, centrals d´alarma, equips de 
manguera, boques, etc. 

La resta d´elements auxiliars per completar la citada instal.lació, ja siguin instal.lacions 
elèctriques o de fontaneria es mesuraràn i valoraràn seguint les recomanacions establertes als 
apartats corresponents de la subsecció. Electricitat: baixa tensió i toma de terra i el capítol 
Fontaneria. 

Els elements que no es trobin contemplats en qualsevol dels dos casos anteriors es 
mesuraràn i valoraràn per unitat d´obra projectada realment executada. 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzaran conforme es desenvolupa a la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la del mercat CE quan sigui pertinent), el control 
mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control mitjançant 
assajos. 

Els aparells, equips i sistemes, així com la seva instal·lació i manteniment utilitzats a la 
protecció contra incendis, compliran les condicions especificades en el Reglament d’ 
Instal·lacions de Protecció Contra Incendis RD 1942/ 1993. 

Existeixen diferents tipus d’instal·lacions contra incendis: 
- Extintors portàtils o sobre carros. 
- Columna seca (canalització segons l’apartat corresponent al capítol Fontaneria). 
- Boques d’incendi equipades. 
- Grups de bombeig. 
- Sistema de detecció i alarma d’incendi, (activada l’alarma automàticament mitjançant 

detectors i/o manualment mitjançant polsadors). 
- Instal·lació automàtica d’extinció, (canalització segons l’apartat corresponent al capítol 

Fontaneria, amb presa a la xarxa general independent de la fontaneria de l’edifici). 
- Hidrants exteriors. 
- Ruixadors. 
- Sistemes de control de fums. 
- Sistemes de ventilació. 
- Sistemes de senyalització. 
- Sistemes de gestió centralitzada. 
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Les característiques mínimes s’especifiquen en cada una de les normes UNE 
corresponents a cada instal·lacions de protecció d’incendis. 

Tots els components de la instal·lació s’hauran de rebre a l’obra conforme la documentació 
del fabricant, normativa si n’hi hagués, amb especificacions del projecte i amb les indicacions de 
la direcció facultativa durant l’ejecció de les obres. 

Productes amb mercat CE: 
- Productes de protecció contra el foc (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 

17.1). 
- Hidrants (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 17.2). 
- Sistemes de detecció i alarma d’incendis (veure Part II, Relació de productes amb mercat 

CE, 17.3): 
Dispositius d’alarma d’incendis acústics. 
Equips de subministrament d’alimentació. 
Detectors de calor puntuals. 
Detectors de fum puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum transmesa 

o per ionització. 
Detectors de flama puntuals. 
Polsadors manuals d’alarma. 
Detectors de fum de línia que utilitzen un feix òptic de llum. 
Seccionadors de curtcircuit. 
Dispositius d’entrada/ sortida pel seu ús en les vies de transmissió de detectors de foc i 

alarmes d’incendi. 
Detectors d’aspiració de fums. 
Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada. 

- Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb manegues, (veure Part 
II, Relació de productes amb mercat CE, 17.4): 
Bocs d’incendis equipats amb manegues semirígides. 
Bocs d’incendis equipat amb manegues planes. 

- Sistemes fixes de lluita contra incendis. Components per sistemes d’extinció mitjançant 
agents gasosos, (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 17.5): 
Dispositius automàtics i elèctrics de control i retard. 
Dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard. 
Dispositius manuals de dispar i de parada. 
Conjunt de vàlvules dels contenidors d’alta pressió i els seus actuadors. 
Vàlvules direccionals d’alta i baixa pressió i els seus actuadors per sistemes de CO2. 
Dispositius no elèctrics d’avortament per sistemes de CO2. 
Difusors per sistemes de CO2. 
Connectors. 
Detectors especials d’incendis. 
Pressòstats i manòmetres. 
Dispositius mecànics de passatges. 
Dispositius neumàtics d’alarma. 
Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. 

- Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per sistemes de ruixadors i aigua 
polsritzada, (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 17.6): 
Ruixadors automàtics. 
Conjunt de vàlvules d’alarma de canonada mullada i cameres de retard. 
Conjunt de vàlvules d‘alarma per sistema de canonada seca. 
Alarmes hidromecàniques. 
Detectors de flux d’aigua. 

- Sistemes fixos de lluita contra incendis. Sistemes d’extinció per pols (veure Part II, Relació 
de productes amb mercat CE, 17.7). 

- Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes d’espuma, (veure Part II, Relació de 
productes amb mercat CE, 17.8). 
D’acord amb el Real Decret 1942/1993, de 5 de novembre, per el que s’aprova el 

Reglament d’instal·lacions de Protecció contra Incendis, la recepció d’aquest, es farà mitjançant 
certificacions de entitat de control que possibiliti la col·locació de la corresponent marca de 
conformitat a normes. 

No serà necessària la marca de conformitat d’aparells, equips o altres components quan 
aquests es dissenyin i fabriquin com a model únic per una instal·lació determinada. No obstant, 
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s’haurà de presentar davant els serveis competents en matèria d’indústria de la Comunitat 
Autònoma, abans de la posada en funcionament de l’aparell, el equip o el sistema o 
components, un projecte firmat pel tècnic titulat competent, en el que s’especifiquin les seves 
característiques tècniques i de funcionament i que s’acrediti el compliment de totes les 
prescripcions de seguretat exigides pel citat Reglament, realitzant-se els assajos i proves que 
corresponguin d’acord amb ell. 

Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes no 
apreciables a la recepció el fabricant serà rebutjat. 

Així mateix seran rebutjats aquells productes que no compleixin les característiques 
mínimes tècniques prescrites en el projecte. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’us, conservació i manteniment) 
Els productes es protegiran d’humitats, impactes i brutícia, a ser possible dins dels 

respectius embalatges originals. Es protegiran convenientment totes les rosques de la 
instal·lació. 

No estaran en contacte amb el terreny. 
 
Prescripció  quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d´obra 

�Condicions prèvies: suport 
El suport de les instal.acions de protecció contra incendis seràn els paraments verticals o 

horitcontals, així com els pasos a través d´elements estructurals, complint recomanacions de la 
subsecció. Electricitat: baixa tensió i toma de terra i el capítol Fontaneria segons es tracti 
d´instal.lació de fontaneria o elèctrica. Quedaràn acabades les fàbriques, cajeados, passatubs, 
etc. Necessaris per a la fixació, (empotrades o en superfície) i el pas dels diferents elements de 
la instal.lació. Les superfícies on es treballi estaràn netes i anivellades. 

La resta de components específics de la instal.lació de protecció contra incendis, com 
extintors,  B.I.E., ruixadors, etc., aniràn subjectes en superfície o empotrats segons disseny i 
complint els condicionants dimensionals en quant a posició segons el CTE DB SI. Els esmentats 
suports tindràn la suficient resistència mecànica per suportar el seu propi pes i les accions de la 
seva utilització durant el seu funcionament. 

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferents activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, es deurà seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
En cas d’utilitzar-se en un mateix local extintors de tipus diferents, es tindrà en compte la 

possible incompatibilitat entre els diferents agents dels mateix. 
Quan les canalitzacions siguin superficials, mai es soldarà el tub al suport. 

�Toleràncies admisibles 
Extintors d´incendi: es comprobarà que la part superior de l´extintor quedi, com a màxim, a 

1,70 m sobre el sòl. 
Columna seca: la toma de façana i les sortides en les plantes tindràn el centre de les seves 

boques a 90 cm sobre el nivell del sòl. 
Boques d´incendi: l´alçada del seu centre quedarà, com a màxim, a 1,50 m sobre el nivell 

del sòl o a més alçada si es tracta de BIE de 2,5 cm, sempre que la boquilla i la vàlvula 
d´obertura manuel, si existeixen, estiguin situades a l´alçada citada. 

�Condicions d´acabament 
Al termini de la instal.lació, i informada la direcció facultativa, l´instal.lador autoritzat emetrà 

la documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal.lació amb la 
Reglamentació vigent. 
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Control d´execució, assajos i proves 

�Control de execució 
Extintors d´incendis 
Columna seca: 
Unió de la canonada amb la connexió siamesa. 
Fixació de la carpinteria. 
Toma de alimentació: 
Unió de la canonada amb la connexió siamesa. 
Fixació de la carpinteria. 
Boques d´incendi, hidrants: 
Dimensions. 
Enrasament de la tapa del paviment. 
Union amb la canonada. 
Equip de manguera: 
Unió amb la canonada: 
Fixació de la carpinteria. 
Extintors, rociadors i detectors.: 
La col.locació, situació i tipus. 
Resta d´elements: 
Comprobar que l´execució no sigui diferent al que està projectat. 
Es tindràn en compte els punts d´observació establerts en els apartats corresponents de la 

subsecció Electricitat: baixa tensió i toma de terra i el capítol Fontaneria, segons sigui el tipus 
d´instal.lació de protecció contra incendis. 

�Assajos i proves 
Columna seca (canalització segons el capitul d’electricitat, baixa tensió i posada a terra i 

Fontaneria). 
El sistema de columna seca se sotmetrà, abans de la posada en servei, a una prova 

d’estanquitat i resistència mecànica. 
Boques d’incendi equipades, hidrants, columna seca. 
Els sistemes se sotmetran, abans de posar-los en servei, a una prova d’estanquitat i 

resistència mecànica. 
Ruixadors. 
Conductes i accessoris. 
Prova de estanquetat 
Funcionament de la instal·lació: 
Sistema de detecció i alarma de incendi. 
Instal·lació automàtica d’extinció.  
Sistemes de control de fums. 
Sistemes de ventilació. 
Sistemes de gestió centralitzada. 
Instal·lació de detectors de fum i de temperatura. 
 
 

 
6.6.3 Instal.lació de protecció contra el llam 
 
Descripció 
 

Descripció 
La instal.lació de protecció contra el llam limitarà el risc d´electrocució i d´incendi causat per 

l´acció del llam, interceptant les descàrregues sense risc per l´estructura i instal.lacions. 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
La medició i valoració del parallams de punta es realitzarà per unitat, incloent tots els seus 

elements i peces especials de subjecció incloent ajudes d´albanyileria i totalment acabada. 
La red conductora es mesurarà i valorarà per metre lineal, incloent peces especials, tubs de 

protecció i ajudes d´albanyileria. (Mesurada des dels punts de captació fins a la toma de terra). 
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Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa a la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la del mercat CE quan sigui pertinent), el control 
mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control mitjançant 
assajos. 

Segons el CTE DB SU 8, apartat 2, el tipus d’instal·lació de protecció contra el llamp, tindrà 
l’eficiència requerida segons el nivell de protecció corresponent. 

Els sistemes de protecció contra el llamp constarà d’un sistema extern, un sistema intern i 
una xarxa de terra. 
- Sistema extern:  

Dispositius captadors (terminal aèria) que podran ser puntes de Franklin, malles 
conductores i parallamps amb dispositiu de encebat. 
- Sistema intern: 

Derivacions o conductors de baixada: conduiran la corrent de descàrrega atmosfèrica des 
del dispositiu captador a la presa de terra. 

Aquest sistema compren els dispositius que redueixen els efectes elèctrics i magnètics de 
la corrent de la descàrrega atmosfèrica dins de l’espai a protegir. 

La xarxa de terra serà l’adequada per dispersar en el terreny la corrent de les descàrregues 
atmosfèriques. 

Característiques tècniques mínimes que deuen reunir: 
Les longituds de les trajectòries de les derivacions seran les més reduïdes possibles. 
Es disposarà de connexions equipotencials entre els derivats a nivell del terra i cada 20 m. 
Tot element de la instal·lació discorrerà per on no representi risc de electrocució o estarà 

protegit adequadament. 
Tots els components de la instal·lació s’hauran de rebre en obra conforme a: la 

documentació del fabricant, normativa si les hagués, especificacions del projecte i les 
indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 

Fins la posta en obra es mantindran els components protegits amb l’embalatge de fabrica i 
emmagatzemats en un lloc que eviti el contacte amb materials agressius, impactes i humitat. 
 
Prescripció  en quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d´obra 

�Condicions prèvies: suport 
El suport d´una instal.lació de protecció contra el llam dependrà dels tipus de sistema 

escollit en el seu disseny: 
En el cas de parallams de puntes el suport del màstil seràn murs o elements de fàbrica que 

sobresortin de la coberta (peanes, pedestals...) amb un espessor mínim de ½  peu, als quals 
s´anclaràn mitjançant les peces de fixació. Per a les baixades deñ cable de red conducora seràn 
els paraments verticals pels quals discorri la instal.lació. 

En el cas de sistema reticular el suport a nivell de coberta serà la pròpia coberta i els murs 
(preferentment les arestes més elevades de l´edifici) de la mateixa, i la seva red vertical seràn 
els paraments verticals de façanes i patis. 

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, s’haurà de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
Per la instal·lació de protecció contra el llamp, totes les peces deuen d’estar protegides 

contra la corrosió, tant en la instal·lació aèria com subterrània, es a dir contra agents externs i 
electroquímics. Així, els materials constituents seran preferentment d’acer galvanitzat i alumini. 
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Com material conductor s’utilitzarà el coure despullat i en casos de terres o atmosferes 
agressives acer galvanitzat en calent per immersió amb funda plàstica. 

Quan el coure despullat com conductor discorri en instal·lacions de terra, el funcionament 
combinat amb altres materials (per exemple acer) puguin interferir electrolíticament amb el pas 
del temps. 

Procés d’execució 

�Execució 
Es col.locaràn els conductors captadors en el perímetre de la coberta, en la superfície de la 

coberta, quan el pendent de la coberta sigui superior al 10%. En les superfícies laterals de 
l´estructura en malla, els conductors captadors hauràn de disposar-se a alçades superiors al radi 
de l´esfera rodant corresponent al nivell de protecció exigit. Cap instal.lació metàlica haurà de 
sobresortir fora del volum protegit per les malles. En edificis d´alçada superior a 60 m, s´haurà 
de disposar també una malla conductora per protegir el 20% de la façana. Es col.locarà el cable 
conductor que serà de coure rígis, seguint el disseny de la red, subjecta a coberta i murs amb 
grapes col.locades a una distància no major de 1 m. Es realitzarà la unió entre cables mitjançant 
soldadura per sistema d´alumini tèrmic. Les corves que efectuï el cable en el seu recorregut 
tindràn un radi mínim de 20 cm i una obertura en angle no superior a 60º. En la base inferior de 
la red conductora es disposarà un tub protector d´acer galvanitzat. Posteriorment es connectarà 
la red conductora amb la toma de terra. 

Sistema intern: 
Haurà d´unir-se l´estructura metàlica de l´edifici, la instal.lació metàlica, els elements 

conductors externs, els circuits elèctrics i de telecomunicació del espi a protegir, i el sistema 
extern de protecció si n´hi hagués, amb conductor de equipotencialitat o protectors de 
sobretensions a la red de terra. Quan no pugui realitzar-se la unió equipotencial d´algúnelement 
conductor, els conductors de baixada es disposaràn a una distància del citat element una 
dimensió superior a la distància de seguretat. En el cas de canalitzacions exteriors de gas, la 
distància de seguretat serà de 5 m com a mínim. 

Control d´execució, assajos i proves 

�Control d´execució 
- Parallams de puntes: 

Connexió amb la red conductora, desfent-se si és defectuosa o no existeix. 
Soldadura del cap de captació a la red conductora. 
Unió entre el máàstil i el cap de captació, mitjançant la peça d´adaptació. 
Empotrament a les fàbriques de les peces de fixació. 

- Red conductora: 
Fixació i la distància entre els anclatges. 
Connexions o entroncaments de la red conductora. 

�Assajos i proves 
Assaig de resistència elèctrica des de els cap de captació fins la seva connexió amb la 

posada a terra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.7 Instalació d’evacuació de residus 
 
6.7.1 Residus líquids 
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Criteris de medició i valoració d´unitats 
Les canalitzacions es mesuraràn per metre lineal, incloent solera i anillat de juntes, 

farciment i compactat, totalment acabat. 
Els conductes i guardacanons, tant de la red horitzontal com de la vertical, es mesuraràn i 

valoraràn per metre lineall, incloent unions, accessoris i ajudes d´albanyileria. En el cas de 
col.lectors enterrats es mesuraràn i valoraràn de la mateixa manera però sense incloure 
excavació ni farciment de rases. 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra  
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la del mercat CE quan sigui pertinent), el control 
mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control mitjançant 
assajos. 

Els elements que componen la instal·lació de la xarxa d’evacuació d’aigua son: 
- Tancaments hidràulics, els quals puguin ser: sifons individuals, botes sifòniques, buneres 

sifòniques, pericóns sifònics. 
- Vàlvules de desguàs. Les reixetes de totes les vàlvules seran de llautó cromat o d’acer 

inoxidable, excepte en aigüeres en els que seran necessàriament d’acer inoxidable. 
- Xarxes de petita evacuació. 
- Baixants i canelons 
- Galledes o cassoletes i buneres. 
- Col·lectors, els quals podran ser penjats o enterrats. 
- Elements de connexió. 

Pericóns disposats sobre ciment de formigó, amb tapa practicable. Els tipus de pericóns 
puguin ser: a peu de baixant de pas, de registre i de extradós. 

Separador de garses. 
- Elements especials. 

Sistema de bombatge i elevació. 
Vàlvules antirretorn de seguretat. 

- Subsistemes de ventilació. 
Ventilació primària. 
Ventilació secundaria. 
Ventilació terciària. 
Ventilació amb vàlvules d’aire acció- ventilació. 

- Depuració. 
Fosa sèptica. 
Fosa de decanteció- digestió. 
De forma general, les característiques dels materials per la instal·lació d’evacuació d’aigües 

seran: 
Resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar. 
Impermeabilitat total a líquids i gases. 
Suficient resistència a les càrregues externes. 
Flexibilitat per poder absorbir els seus moviments. 
Llisor interior. 
Resistència a l’abrasió. 
Resistència a la corrosió. 
Absorció de sorolls, produïts i transmesos. 
Les bombes deuen ser de regulació automàtica, que no s’obstrueixen fàcilment, i sempre 

que sigui possible se sotmetran les aigües negres a un tractament previ abans de bombejar-les. 
Les bombes tindran un disseny que garanteixi una protecció adequada contra les mataries 

solides en suspensió en l’aigua. 
Aquests sistemes deuen estar dotats d’una canonada de ventilació capaç de descarregà 

adequadament a l’aire del dipòsit de recepció. 
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El material utilitzat en la construcció de les foses sèptiques haurà de ser impermeable i 
resistent a la corrosió. 

Productes amb mercat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la 
construcció: 

Canonades de gres, accessoris i juntes per sanejament, (veure Part II, Relació de 
productes amb mercat CE, 14.1.1). 

Canonades de fibrociment per drenatge i sanejament. Passos d’homes i cameres 
d’inspecció, (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 14.1.2). 

Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent per canalització d’aigües residuals, (veure 
Part II, Relació de productes amb mercat CE, 14.1.3). 

Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, per canalització d’aigües 
residuals, (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 14.1.4). 

Pous de registre (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 14.2). 
Plantes elevadores d’aigües residuals (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 

14.3). 
Vàlvules de retenció per aigües residuals en plantes elevadores d’aigües residuals (veure 

Part II, Relació de productes amb mercat CE, 14.4.1). 
Vàlvules equilibradores de pressió per sistemes de desguàs (veure Part II, Relació de 

productes amb mercat CE, 14.4.2). 
Canals de desguàs per zones de circulació utilitzades per vianants i vehicles, (veure Part II, 

Relació de productes amb mercat CE, 14.5). 
Petites instal·lacions de depuració d’aigües residuals per poblacions de fins 50 habitants 

equivalents. Fosses sèptiques prefabricades (veure Part II, Relació de productes amb mercat 
CE, 14.6.1). 

Petites instal·lacions per el tractament d’aigües residuals iguals o superiors a 50 PT. 
Plantes de tractament d’aigües residuals domestiques ensamblades en el seu destí i/o 
embalades (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 14.6.2). 

Dispositius anti- inundació per edificis (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 
14.7). 

Juntes de estanquitat de canonades fetes servir en canalitzacions d’aigua i en drenatge, de 
cautxú vulcanitzat, elastòmers termoplàstics, materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i elements 
de estanquitat de poliureta modelat (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 14.8). 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministra en tots els casos, 
comprovant que coincideixi  lo subministrat en obra amb lo indicat en el projecte. 

Accessoris de desguàs: defectes superficials. Diàmetre del desguàs. Diàmetre exterior de 
la brida. Tipus. Estanquitat. Marca del fabricant. Norma a la que s’ajusta. 

Desguàs sense pressió hidrostàtica: estanquitat a l’aigua: sense fuga. Estanquitat a l’aire: 
sense fuga. Cicle de temperatura elevada: sense fuga abans i desprès del assaig. Marca del 
fabricant. Diàmetre nominal. Espessor de paret mínim. Material. Codi del àrea de aplicació. Any 
de fabricació. Comportament funcional en clima fred. 

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin sofert danys durant el 
transport o que presentain defectes seran rebutjades. 

Emmagatzemant i manipulació (criteris d’ús, conservació i manteniment) 
L’emmagatzemen en obra es farà dintre dels respectius embalatges originals i d’acord amb 

les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones 
allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 
 

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, es deurà seleccionar metalls pròximes en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
En els trams de les derivacions interiors, els conductors no es fixaran a la obra amb 

elements rígids (morters, guixos).  
Per realitzar la unió dels diferents trams de tubs dintre de les rases, es considerarà la 

compatibilitat de materials i els seus tipus de unió: 
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Amb canonades de formigó, les unions seran mitjançant claudàtors de formigó en massa; 
Amb canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola 

de diversos elements, les unions entre tubs seran de endoll o cordó amb junta de goma, o 
enganxat mitjançant adhesiu. 

Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.1: 
Per els tubs d’acer galvanitzat es consideraran agressives les aigües no incrustants amb 

continguts de ió clorur superiors a 250 mg/l. Per els tubs d’acer galvanitzat les condicions límits 
de l’aigua a transportar, a partir dels quals seran necessaris un tractament seran les de la taula 
6.1. Per les canonades d’acer inoxidable les qualitats del mateix es seleccionaran en funció del 
contingut de clorurs dissolts en l’aigua. Quan aquests no sobrepassin els 200 mg/l es pugui fer 
servir el AISI- 304. Per concentracions superiors és necessari utilitzar el AISI-316. 

Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.2: 
S’evitarà l’acoblament de canonades i elements de metalls amb diferents valors de 

potencial electroquímic excepte quan segons el sentit de circulació de l’aigua s’instal·li primer el 
de menor valor. Es podran acoblar a l’acer galvanitzat elements d’acer inoxidable. En les beines 
boteres, s’interposaran un material plàstic per evitar contactes inconvenients entre diferents 
materials. Per els trams de les derivacions interiors, els conductes no hauran de quedar 
subjectes a la obra amb elements rígids (morters, guixos). En el cas de utilitzar canonada de 
gres (degut a existència d’aigües residuals molt agressives), la subjecció no serà rígida, evitant 
els morters i utilitzant en el seu lloc un cordó enquitranat i la resta farcit d‘asfalt. La derivació o 
canó i desguàs del inodor que travessi un parament o forjat, no es subjectarà amb morter, si no 
a través de pasatubs, o segellat el interstici entre obra i conducte amb material elàstic. 
qualssevol pas de trams de la xarxa a través de elements estructurals deixarà una folgança a 
farcir em material elàstic. Vàlvules de desguàs: en el seu muntatge no es permetrà la 
manipulació de les mateixes, quedant prohibida unió amb massilla. Quan el tub sigui de 
polipropilè, no s’utilitzarà líquid soldador. S’haurà de protegir les canonades de fundició 
enterrades en terrenys particularment agressius. Es podrà evitar la acció de aquest tipus de 
terrenys mitjançant la aportació de terres químicament neutres o de reacció bàsica (per addició 
de cal), fent servir, tubs amb revestiments especials i fent servir proteccions exteriors mitjançant 
fundes de film de polietilè. En aquest últim cas, s’utilitzarà tub de PE de 0,2 mm d’espessor i de 
diàmetre superior al tub de fundició. Com complement, s’utilitzarà fil ferro d’acer amb 
recobriment plastificat i tires adhesives de film de PE d’uns 50 mm d’ample 

En xarxes de petita evacuació en el cas de canonades encastades s’aïllaran per evitar 
corrosions, aixafades o fuges. Igualment, no quedaran subjectes a l’obra amb elements rígids 
tals com guixos o morters. En el cas de utilitzar canonades de gres, per la agressivitat de les 
aigües, la subjecció no serà rígida, evitant els morters i utilitzant en el seu lloc un cordó 
enquitranat i la resta farciment d’asfalt. 

En el cas de col·lectors enterrats, per la unió dels diferents trams de tubs dintre de les 
rases, es considerarà la compatibilitat de materials i els seus tipus de unió: 

Per canonades de formigó, les unions seran mitjançant claudàtors de formigó en massa; 
Per canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola 

de diversos elements, les unions entre tubs seran de endoll o cordó amb junta de goma, o 
enganxat mitjançant adhesius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.8 Instal·lació d’energia solar 
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6.8.1 Energia solar tèrmica 
 
Descripció 
 

Descripció 
Sistemes solars d’escalfament prefabricats: son lots de productes amb una marca 

registrada, equips complets i llestos per instalar, amb configuracions fixes. Poden ser: sistemes 
per termosifó per aigua calenta sanitaria; sistemes de circulació forçada com lot de productes 
amb configuració fixa per aigua calenta sanitaria; sistemes amb captador-dipòsit integrats per 
aigua calenta sanitaria. 

Sistemes solars d’escalfament a mida o per elements: son sistemes construits de forma 
única o montant-los a partir d’una llista de components. 

Segons l’aplicació de la instal·lació, aquesta pot ser de diversos tipus: per escalfament 
d’aigües, per usos industrials, per calefacció, per refrigeració, per climatització de piscines, etc. 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
Unitat d´equip completament rebuda i /o acabada en cada cas; tots els elements específics 

de les instal.lacions, com captadores, acumuladors, intercanviadores, bombes, vàlvules, vasos 
d´expansió, purgadores, contadores. 

La resta d´elements necessaris per completar l´indicada instal.lació, ja siguin instal.lacions 
elèctriques o de fontaneria es mediràn i valoraràn seguint les recomanacions establertes en els 
capìtols corresponents de les instal.lacions d´electricitat i fontaneria.  

Els elements que no es trobin contemplats en qualsevol dels dos casos anteriors es 
mediràn i valoraràn per unitat d´obra projectada realment executada. 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la corresponen al mercat CE, quan sigui pertinent), el 
control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control 
mitjançant assajos. 
- Sistemes solars a mesura: 
- Sistema de captació: captadors solars. 

Complirà lo especificat en els apartats 3.3.2.1 i 3.4.1 del CTE DB HE 4. Els captadors 
solars portaran preferentment un orifici de ventilació, de diàmetre no inferior a 4 mm. 

Si s’utilitzen captadors amb absorbidores d’alumini, s’utilitzaran fluids de treball amb un 
tractament inhibidor dels ions de coure i ferro. 
- Sistema de acumulació solar: compliran lo especificat en el CTE DB HE 4, apartat 3.4.2. 

Els acumuladors poden ser: d’acer vitrificant (inferior a 1000 l), d’acer amb tractament 
epoxídic, d’acer inoxidable, de coure, etc. Cada acumulador vindrà equipat de fabrica dels 
necessaris maniguets d’acoblament i boques, soldats abans del tractament de protecció. 
Preferentment els acumuladors seran de configuració vertical.  

 El acumulador estarà totalment recobert amb material aïllant, i es recomanable disposar 
una protecció mecànica en xapa pintada al forn, PRFV, o lamina de material plàstic. Tots 
els acumuladors aniran equipats amb la protecció catòdica establerta per el fabricant. El 
sistema deurà ser capaç de elevar la temperatura del acumulador a 60 ºC i fins 70 ºC per 
prevenir la legionelosis. El aïllament de acumuladores de superfície inferior a 2 m2 tindrà 
un espessor mínim de 3 cm, per volums superiors el espessor mínim serà de 5 cm. La 
utilització de acumuladors de formigó requerirà la presentació de un projecte firmat per un 
tècnic competent. 

- Sistema d’intercanvi: complirà lo especificat en el CTE DB HE 4, apartat 3.4.3. Els 
intercanviadors per aigua calenta sanitària serrà d’acer inoxidable o de coure. El 
intercanviador podrà ser de tipus submergit (de serpentí o de feix tubular) o de doble 
envolvent. Haurà  de suportar les temperatures i pressions màximes de treball de la 
instal·lació. Els tubs dels intercambiadores de calor tipus serpentí submergit tindran 
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diàmetres interiors inferiors o iguals a una polsada. L’espessor del aïllament del canviador 
de calor serà major o igual a 2 cm. 

- Circuit hidràulic: constituït per canonades, bombes, vàlvules, etc., que es encarrega de 
establir el moviment del fluid calent fins el sistema d’acumulació. En qualssevol cas els 
materials compliran lo especificat en la norma ISO/TR 10217. Segons el CTE DB HE 4, 
apartat 3.2.2.4, el circuit hidràulic complirà les condicions de resistència a pressió 
establertes. 
Canonades. Compliran lo especificat en el CTE DB HE 4, apartat 3.4.5. En sistemes 

directes s’utilitzarà coure o acer inoxidable en el circuit primari, admeten de material plàstic 
acreditat apte per aquesta aplicació. El material de que es constituïen les senyals serà resistent 
a les condicions ambientals i funcionals del entorn en que estigun instal·lades, i la superfície de 
la senyal no favorejarà el dipòsit de pols sobre ella. En el circuit secundari (d’aigua calenta 
sanitària) podrà utilitzar-se coure, acer inoxidable i també materials plàstics que suporten la 
temperatura màxima del circuit. Les canonades de coure seran de tubs estirats en fred i unions 
per capilaritat. Per el calentament de piscina es recomana que les canonades siguin de PVC i de 
gran diàmetre. En cap cas el diàmetre de les canonades serà inferior a DIN15. El disseny i els 
materials hauran de ser tals que no permetin la formació de obturacions o dipòsits de cal en els 
seus circuits.  

Bomba de circulació. Complirà lo especificat en el CTE DB HE 4, apartat 3.4.4l. Podran ser 
en línia, de trncat sec o humit o de bancada. En circuits d’aigua calenta sanitària, els materials 
seran resistents a la corrosió.  

Les bombes seran resistents a les avaries produïdes per efecte de les incrustacions 
calcàries, resistents a la pressió màxima del circuit. 

Purga d’aire. Compliran lo especificat en el CTE DB HE 4, apartat 3.4.8. Son botelles de 
desaireació i purgatori manual o automàtic. Els purgatoris automàtics tindran el cos i tapa de 
fundició de ferro o llautó, el mecanisme, flotador i seient d’acer inoxidable i el obturador de goma 
sintètica. Així mateix resistirà la temperatura màxima de treball del circuit. 

Vasos de expansió. Compliran lo especificat en el CTE DB HE 4, apartat 3.4.7. Poden ser 
oberts o tancats. El material i tractament del vas serà capaç de resistir la temperatura màxima 
de treball. Els vasos d’expansió oberts es construiran soldats o reblats en totes les seves juntes, 
i reforçats. Tindran una sortida de rebosament. En cas de vasos de expansió tancats, no s’aïllarà 
tèrmicament la canonada de connexió. 
- Vàlvules: compliran lo especificat en el CTE DB HE 4, apartat 3.4.6. Podran ser vàlvules 

d’esfera, de seients, de resort, etc. Segons CTE DB HE 4, apartat 3.2.2.5, per evitar fluxos 
inversos és aconsellable la utilització de vàlvules antirretorn. 

- Sistema de drenatge: s’evitarà la seva congelació, dintre de lo possible. 
- Material aïllant: fibra de vidre, pintures asfàltiques, xapa de alumini, etc. 
- Sistema d’energia auxiliar: per complementar la contribució solar amb l’energia necessària 

per cobrir la demanda prevista en cas de escassa radiació solar o demanda superior al 
previst. 

- Sistema elèctric i de control: complirà amb el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió 
(REBT) i amb lo especificat en el CTE DB HE 4, apartat 3.4.10. 

- Fluid de treball o portador: segons el CTE DB HE 4, apartat 3.2.2.1, podrà utilitzar-se aigua 
desminalitzada o amb additius, segons les condicions climatològiques. pH a 20 °C entre 5 i 
9. El contingut en sals s’ajustarà a lo especificat en el CTE. 

- Sistema de protecció contra gelades segons el CTE DB HE 4, apartat 3.2.2.2. 
- Dispositius de protecció contra sobrecalentament segons el CTE DB HE 4, apartat 

3.2.2.3.1. 
- Productes auxiliars: líquid anticongelant, pintura antioxidant, etc. 
- Sistemes solars prefabricats: 

Equips complets i llestos per instal·lar, sota un solo nom comercial. Poden ser compactes o 
partits. 

Els materials de la instal·lació suportaran la màxima temperatura i pressions que poden 
arribar-se. 

En general, es realitzarà la comprovació de la documentació de subministra en tots els 
casos, comprovant que coincideixin lo subministrat en obra amb lo indicat en el projecte: 

Sistema solars prefabricats: el fabricant o distribuïdor oficial deurà subministrar instruccions 
per el muntatge i la instal·lació, e instruccions d’operació per l’usuari. 
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Sistemes solars a mesura: deurà estar disponible la documentació tècnica completa del 
sistema, instruccions de muntatge, funcionament i manteniment, així com recomanacions de 
servei. 

Així mateix es realitzarà el control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica: 
- Sistema de captació: 

El captador deurà posseir la certificació emesa per organisme competent o per un 
laboratori d’assajos (segons RD 891/1980 i la Ordre de 28 juliol de 1980). 

Norma a la que s’acull o segons la qual esta fabricat. 
Documentació del fabricant: deu contenir instruccions de instal·lació, d’ús i manteniment en 

l’idioma del país de la instal·lació. 
Dades tècniques: esquema del sistema, situació i diàmetre de les connexions, potencia 

elèctrica i tèrmica, dimensions, tipus, forma de muntatge, pressions i temperatures de disseny i 
límits, tipus de protecció contra la corrosió, tipus de fluid tèrmic, condicions de instal·lació i 
emmagatzemen. 

Guia d’instal·lació amb recomanacions sobre superfícies de muntatge, distancies de 
seguretat, tipus de connexions, procediments d’aïllament de canonades, integració de captadors 
en sostres, sistemes de drenatge. 

Estructures suport: càrregues de vent i neu admissibles. 
Tipus i dimensions dels dispositius de seguretat. Drenatge. Inspecció, omplert i posada en 

marxa. Check-list per el instal·lador. Temperatura mínima admissible sense congelació. 
Irradiació solar de sobrecalantament. 

Documentació per l’usuari sobre funcionament, precaucions de seguretat, elements de 
seguretat, manteniment, consums, congelació i sobrecalantament. 

Etiquetat: fabricant, tipus de instal·lació, número de sèrie, any, superfície de absorció, 
volum de fluid, pressió de disseny, pressió admissible, potencia electritza. 

En general, les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presenten defectes 
no apreciats en la recepció en fabrica seran rebutjades. Així mateix seran rebutjats aquells 
productes que no compleixin característiques mínimes tècniques prescrites en projecte. 

Les obertures de connexió de tots els aparells i maquines estaran convenientment 
protegides durant el transport, emmagatzemen i muntatge, fins que no es procedeix a la unió, 
per medi d’elements de taponament de forma i resistència adequada per evitar la entrada de 
cossos estranys i brutícies del aparell. Els materials situades en intempèrie es protegiren contra 
els agents ambientals, en particular contra l’efecte de la radiació solar i la humitat. Les peces 
especials, manguitos, gomes de estanqueitat, etc., es guardaran en locals tancats.  

Es deurà tenir especial precaució en la protecció de equips i materials que puguin estar 
exposats a agents exteriors especialment agresius produïts per processos industrials propers. 
Especial cura amb materials fràgils i delicats, com lluminàries, mecanismes, equips de mesura, 
que hauran de quedar degudament protegits. Tots els materials es conservaran fins el moment 
de la seva instal·lació, en la mesura de lo possible, en l’interior dels deus embalatges originals. 
 
Prescripció referent a l’execució per unitats d’obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Condicions prèvies. 
Abans de la seva col·locació, totes les canalitzacions s’hauran de reconeixer i netejar de 

qualsevol cos estrany. Durant el muntatge, s’hauran d’evacuar de l’obra tots els materials 
sobrants de treballs efectuats amb anterioritat, en particular de retalls de conduccions y cables. 

�Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, es deurà seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
Segons el CTE DB HE 4 apartat 3.2.2, s’instal·laran maniguets electrolítics entre elements 

de diferents materials per evitar la parada galvànica. Quan sigui imprescindible fer servir en un 
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mateix circuit materials diferents, especialment coure i acer, en cap cas estaran en contacte, 
devent situar entre ells juntes o maniguets dielèctrics. 

Els materials de la bomba del circuit primari seran compatibles amb les mescles 
anticongelants i amb el fluid de treball. No s’admetrà la presencia de components d’acer 
galvanitzat per permetre elevacions de la temperatura per sobre de 60ºC. Quan el material 
aïllant de la canonada i accessoris sigui de fibra de vidre, deurà cobrir-se amb una protecció no 
inferior a la proporcionada per un recobriment de vena i escaiola. En els trams que discorrin per 
l’exterior s’acabarà amb pintura asfàltica. 

Procés d’execució 

Execució 
En general, es tindran en compte les especificaciones donades pels fabricants de cada un 

dels components. En les partes danyades per rozaments en el equips, produits durant el trasllat 
o el muntatge, s´apicarà pintura rica en cinc o altre material equivalent. Tots els elements 
metàlics que no estinguin degudament protegits contra la oxidació, seràn recoberts amb dues 
mans de pintura antioxidant. Qualsevol component que es vagi a instal.lar a l´interior d´un 
recinte on la temperatura pugui caure per sota del 0º C, haurà d´estar protegit contra gelades. 
- Sistema de captació: 

Es recomana que els captadors que integrin la instal.lació siguin del mateix model. 
Preferentment s´instal.laràn captadors amb conductes distribuidors horitzontals i sense canvis 
complexos de direcció dels conductes interns. Si els captadors son instal.lats en les teulades 
dels edificis, haurà d´assegurar-se l´estanqueitat en els punts d´anclatge. La instal.lació 
permetrà l´accés als captadors de forma que el seu desmuntatge sigui possible en cas de rotura. 
S´evitarà que els captadors queden exposats al sol per periodes prolongats durant el seu 
muntatge. En aquest periode les conexions del captador han d´estar obertes a l´atmosfera, però 
impedint l´entrada de brutícia. 
- Conexionat: 

Segons el CTE DB HE 4, apartat 3.3.2.2, el conexionat dels captadors es realitzarà 
prestant especial atenció a la seva estanqueitat i durabilitat. Es disposaràn en files constituides, 
prefeentment, per el mateix número d´elements, conectades entre s´´i en paral.lel, en sèrie o en 
sèrieparal.lel. S´instal.laràn vàlvules de tanca a l´entrada i sortida de les distintes bateries de 
captadors i entre les bombes. A més s´instalarà una vàlvula de seguretat per cada fila. Dins de 
cada fila els captadors es conectaràn en sèrie o en paral.lel, i el seu número tindrà en compte 
les limitacons del fabricant. Si la instal.lació és exclusivament de ACS es podràn conectar en 
sèrie fins 10 m2 en les zones climàtiques I i II, fins 8 m2 en la zona climàtica III i fins 6 m2 en les 
zones climàtiques IV i V. 

Els captadors es disposaràn prefeentment en files formades per el mateix número 
d´elements. Es conectaràn entre sí instalant vàlvules de tanca a l´entrada i sortida de les 
distintes bateries de captadors i entre les bombes. Els captadors es poden conectar en sèrie o 
en paral.lel. El número de captadors conexionats en sèrie no serà superior a tres. En cas de que 
l´aplicació sigui d´aigua calenta sanitària no han de conectar-se més de dos captadors en sèrie.  
- Estructura suport:: 

Segons el CTE DB HE 4, apartat 3.3.2.3, l´esstructura suport del sistema de captació 
complirà les exigències del CTE en quant a seguretat estructural. Permetrà les dilatacions 
tèrmiques, sense transferir càrregues als captadors o al circuit hidràulic. Els punts de subjecció 
del captador seràn suficients en número, àrea de recolzament i posició relativa, per evitar 
flexions en el captador. La pròpia estructura no llançarà ombra sobre els captadors. En cas 
d´instal.lacions integrades que constitueixin la coberta de l´edifici, compliràn les exigències de 
seguretat estructural i estanqueitat indicades en la part corresponent del CTE i resta de 
normativa d´aplicació. 
- Sistema d´acumulació solar: 

Segons el CTE DB HE 4, apartat 3.3.3.1, el sistema d´acumulació solar estarà constituit 
preferentment per un sol dipòsit de configuració vertical, ubicat en zones interiors, encara que 
podrà dividir-se en dos o més dipòsits conectats entre sí. S´ubicarà un termòmetre de fàxil 
lectura per controlar els nivells tèrmics i prevenir la legionelosis. Per un volum major de 2 m3, 
s´instal.laràn sistmes de tall de fluxos a l´exterior no intencionats. 

Els acumuladors s´ubicaràn preferentment en zones interiors. Si els dipòsits se situen per 
sobre de la bateria de captadors s´afavoreix la cirulació natural. En cas que l´acumuklador 
estigui directamente conectat amb la red de distribució d´aigua calenta sanitària, haurà d´ubicar-
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se un termòmetre en un lloc clarament visible. Quan sigui necessari que el sistema d´acumulació 
solar estigui format per més d´un dipòsit, aquests es conectaràn en sèrie invertida en el circuit 
de consum o en paral.lel amb els circuits primaris i secundaris equilibrat. La conexió dels 
acumuladors permetrà la seva desconexió individual sense interrompre el funcionament de la 
instal.lació.. 
- Sistema de intercanvi: 

Segons el CTE DB HE 4, apartat 3.3.4, en cada una de les canonades d´entrada i sortida 
d´aigua de l´intercanviador de calor s´instal.larà una vàlvula de tanca pròxima al manegot 
corresponent. 

L´intercanviador del circuit de captadors incorporat a l´acumulador solar estarà situat a la 
part inferior d´aquest últim.  
- Aïllament: 

El material aïllant es subjectarà amb medis adequats, de forma que no es pugui despendre 
de les canonades o accessoris. L´aïllament no quedarà interromput al travessar elements 
estructurals de l´edifici. Tampoc es permetrà la interrupció de l´aïllament tèrmic en els suports de 
les conduccions, que podràn estar o no completament envoltats en material aïllant. L´aïllament 
no deixarà zones visibles de canonades o accessoris, quedant únicament a l´exterior els 
elements que siguin necessaris per al bon funcionament i operació dels components. Per a la 
protecció del material aïllant situat a l´intempèrie es podrà utilitzar una coberta o revestiment 
d´escaiola protegit amb pintures asfàltiques, poliesters reforçats amb fibra de vidre o xapa 
d´alumini. En el cas de dipòsits o canviadors de calor situats a l´intempèrie, podràn utilitzar-se 
folres de teles plàstiques. Després de la instal.lació de l´aïllant tèrmic, els instruments de mesura 
i de control, així com vàlvules de desguàs, volants, etc., hauràn de quedar visibles i accesibles. 
- Circuit hidràulic: 

Segons el CTE DB HE 4, apartat 3.3.3.2, les conexions d´entrada i sortida se situaràn 
evitant camins preferents de circulació de fluid. La conexió d´entrada d´aigua calenta procedent 
de l´intercanviador o dels captadors a l´interacumulador, es realitzarà a una alçada compresa 
entre el 50% i el 75% de l´alçada total del mateix. La connexió de sortida d´aigua freda de 
l´acumulador cap a l´intercanviador o els captadors es realitzarà per la part inferior d´aquest. La 
connexió de retorn de consum a l´acumulador i aigua freda de red es realitzarà per la part 
inferior i l´extracció d´aigua calenta de l´acumulador es realitzarà per la part superior.   

�Assajos i proves 
Les proves a realitzar seran: 
omplert, funcionament i posada en marxa del sistema. 
Es provarà hidroestàticament els equips i el circuit d’energia auxiliar. 
Comprovar que les vàlvules de seguretat funcionen i que les canonades de descàrrega no 

estan obturades i estan en connexió amb la atmosfera. 
Comprovar la correcta actuació de les vàlvules de tall, omplert , buidat i purga de la 

instal·lació. 
Comprovar que l’alimentat elèctricament les bombes del circuit entrant en funcionament. 
Es comprovarà la actuació del sistema de control i el comportament global de la instal·lació. 
 
Es rebutjaran les parts de la instal·lació que no superen satisfactòriament els assajos i 

proves mencionades. 
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7 Revestiments 
 
7.1 Revestiment de paraments 
 
7.1.1 Enrajolats 
 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
- Rajoles ceràmiques: 

Gres esmaltat: rajoles amb absorció d’aigua baixa o mitjana - baixa, premsades en sec, 
esmaltades. Adequades per revestiment de fatxades. 

Gres porcelànic: rajoles amb molt baixa absorció d’aigua, premsada en sec o extruídes, per 
revestiments de fatxades i parets interiors. Hi ha dos tipus bàsics: gres porcelànic no esmaltat i 
gres porcelànic esmaltat. 

Gres rústic: rajoles amb absorció d’aigua baixa o mitjana - baixa, extruídes, generalment no 
esmaltades. Per revestiments de fatxades. 

Fang cuit: rajoles amb d’aparença rústica i alta absorció d’aigua, en la seva majoria no 
esmaltades. 

Rajola de valència: rajoles amb absorció d’aigua alta, premsades en sec i esmaltades. Per 
revestiment de parets interiors. 
- Sistemes: conjunts de peces amb mides, formes o colors diferents que tenen una funció 

comú: 
Sistemes per piscines: inclouen peces planes i tridimensionals. Son generalment 

esmaltades i de gres. Deuen tenir bona resistència a la intempèrie i als agents químics de neteja 
i additius per aigües de piscina. 
- Mosaic: podrà ser de peces ceràmiques, de gres o esmaltades, o mosaic de vidre. 
- Peces complementaries i especials, de molt diverses mides i formes: “listeles”, tacs, tires i 

algunes motllures i sanefes. 
Característiques mínimes que deuen complir totes les rajoles ceràmiques: 
El dors de les peces tindrà rugositat suficient, preferentment amb entalladures en forma de 

“cola de milano”, i una profunditat superior a 2 mm. 
Característiques dimensionals. 
Expansió per humitat, màxim 0,6 mm/m. 
Resistència química a productes domèstics i a bases i àcids. 
Resistència a les taques. 
Quan es tracte de revestiment exterior, haurà de tenir una resistència a filtració, segons el 

CTE DB HS 1 apartat 2.3.2. 
Les peces no estaran trencades, desportillades ni tacades i tindran un color i una textura 

uniforme en tota la seva superfície. 
- Sistema de col·locació en capa gruixuda: per la seva col·locació es poden fer servir morters 

industrials (secs, humits), semi acabats i fets en obra. Material d’agafada: morter tradicional 
(MC). 

- Sistema de col·locació en capa fina, els materials d’agafada que es fan servir son: 
Adhesius cimentosos o morters cola (C): constituït per conglomerats hidràulics, càrregues 

minerals i additius orgànics. Hi ha dos classes principals: adhesiu cimentos normal (C1) i 
adhesiu ciments millorat (C2). 

Adhesius en dispersió o pastes adhesives (D): constituït per un conglomerant orgànic, 
additius orgànics i càrregues minerals. Existeixen dos classes: adhesiu en dispersió normal (D1) 
i adhesiu en dispersió millorat (D2). 

Adhesius de resines reactives (R): constituït per resines sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals. Existeixen dos classes principals: adhesiu de resines reactives normal (R1) i 
adhesiu de resines reactives millorades (R2). 

Característiques dels materials d’agafada son: adherència mecànica i química, temps 
obert, deformabilitat, durabilitat a cicles de gel i desglaç, etc. 
- Material de reajuntat: 
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Material de reajuntat cimentos (CG): constituït per conglomerats hidràulics, càrregues 
minerals i additius orgànics, que només ha de mesclar-se amb aigua o addició liquida just abans 
del seu ús. Existeixen dos classes: normal (CG1) i millorada (CG2). Les seves característiques 
fundamentals son: resistència a abrasió; resistència a flexió; resistència a compressió; retracció; 
absorció d’aigua. 

Material de reajuntat de resines reactives (RG): constituït per resines sintètiques, additius 
orgànics i càrregues minerals. Les seves característiques fundamentals son: resistència a 
abrasió; resistència a flexió; resistència a la compressió; retracció; absorció d’aigua. 

Beurada de ciment (L): producte no normalitzat preparat in situ amb ciment Pórtland i 
càrregues minerals. 
- Material de farciment de les juntes: 

Juntes estructurals: perfiles o cobracantons de plàstic o metall, màstics, etc. 
Juntes perimetrals: Poliestire expandit, silicona. 
Juntes de partició: perfiles, materials elàstics o material de farciment de les juntes de 

col·locació. 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la del mercat CE quan sigui pertinent), el control 
mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control mitjançant 
assajos. 
- Rajoles ceràmiques (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 8.3.4): 

Cada subministra anirà acompanyat d’una fulla de subministra que contindrà les dades de 
la rajola: tipus de rajola, dimensions i forma, acabat i declaració del fabricant de les 
característiques tècniques de la rajola subministrada. 

Les rajoles ceràmiques i/o els seus embalatges deuen ser marcats amb: 
Marca comercial del fabricant o fabricació pròpia. 
Marca de primera qualitat. 
Tipus de rajola, amb mides nominals i mides de fabricació. Codi de la rajola. 
Tipus de superfície: esmaltada o no esmaltada. 
En cas de que l’embalatge o en albarà de entrega no s’indiqui el codi de rajoles amb 

especificació tècnica, es sol·licitarà al distribuïdor o al fabricant informació de les característiques 
tècniques de la rajola ceràmica subministrada. 
- Mosaics: en general es presenten enganxats per la cara vista a fulles de paper 

generalment perforat o, per el dors, a una xarxa tèxtil, de paper o de plàstic. 
- Adhesius per rajoles ceràmiques (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 

8.3.3): el producte es subministrarà ensacat. Els sacs es rebran en bon estat, sense 
esquinçaments, zones humides ni fuges de material. 

- Morters d’agafada (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.1): fet en obra, 
comprovació de les dosificacions, matèries primes: identificació: ciment, aigua, cales, 
arena; morter industrial: identificació. 

Emmagatzemen i manipulació (criteris d’ús conservació i manteniment) 
Els adhesius s’emmagatzemarà en local cobert, sec i ventilat. El seu temps de conservació 

és de aproximadament un any des de la seva fabricació. 
 

� Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, es deurà seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
L’arrebossat de base, una vagada forjat, estarà exempt de sals solubles que puguin impedir 

la adherència del morter adhesiu. 
L’enrajolat amb morter de ciment s’aplicarà en paraments ceràmics o de ciment, mentre 

que l’enrajolat amb adhesiu s’aplicarà en el revestiment de paraments de qualssevol tipus. 
En cas de suports deformables o subjectes a moviments importants, es farà servir el 

material de reajuntat de major deformabilitat. 
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7.1.2 Enfoscats, guarnits i  enlluits 
 
Descripció 
 

Descripció 
Revestiment continu: que s´aplica en forma de pasta fluida directament sobre la superficie  

que es revisteix, pot ser: 
- Enfoscat: per l´acabament de paraments exteriors i interiors amb morters de ciment, cal, o 

mixtos, de 2 cm d´espessor, maestreats o no, aplicat directament sobre les superficies a 
revestir, podent servir de base per a un arrebossat o altre tipus d´acabament.- Guarnit: 
per l´acabament de paraments interiors, maestreats o no, a base de guix, podent ser 
monocapa, amb una terminació final similar al enlluit, o bicapa, a base d´un guarnit de 1 a 2 
cm d´espessor realitzat amb guix fi (YF); ambdós tipus podràn aplicar-se manualment o 
mitjançant projectat. 

- Arrebossat: per l´acabament de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, cal, 
millorats amb resines sintètiques, fum de silice, etc., fets en obra o no, d´espessor entre 6 i 
15 mm, aplicats mitjançant estesa o projectat en una o vàries capes, sobre enfoscats o 
paraments sense revestir, podent tenir diferents tipus d´acabament. 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
- Enfoscat: metre quadrat de superficie d´enfoscat realment executat, inclús preparació del 

suport, incloent-hi mochetas i llindars i deduïnt-se buits. 
- Guarnit: metre quadrat de guarnit amb o sense maestreat i enlluit, realitzat amb pasta de 

guix sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manual amb llana, inclús neteja i 
humitejat del suport, deduint el buits i desenvolupant les mochetas. 

- Arrebossat: metre quadrat d´arrebossat, amb morter, aplicat mitjançant estesa o projectat 
en una o dues capes, inclusiu acabats i posterior neteja. 

 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra  
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la del mercat CE quan sigui pertinent), el control 
mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control mitjançant 
assajos.  
- Aigua. Procedència. Qualitat. 
- Ciment comú (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.1.1). 
- Calç (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.1.7). 
- Pigments per la coloració (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.1.20). 
- Additius: plastificant, hidrofugant, etc. (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 

19.1.9). 
- Enllistonat i cantoners: podran ser metàl·liques per lliscat exterior (veure Part II, Relació de 

productes amb mercat CE, 8.5.1), interior (veure Part II, Relació de productes amb mercat 
CE, 8.5.2), etc. 

- Malla de reforç: material (de tela metàl·lica, armadura de fibra de vidre etc.). Pas de 
retícula. Espessor. 

- Morters per acabat i lliscat (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.1.11). 
- Guix per la construcció (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.2.4). 
- Additius dels morters monocapa: retenidors d’aigua (milloren les condicions de curat), 

hidrofugants (eviten que el revestiment absorbeixi un excés d’aigua), airejant (contribuïen a 
l’obtenció d’una massa de producte més manejables, amb menor quantitat d’aigua), 
càrregues lleugeres (redueixen el pes del producte i el seu modul elàstic, augmenten la 
seva deformitat), fibres, d’origen natural o artificial, (permeten millorar la cohesió de la 
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massa i milloren el seu comportament front a les deformacions) i pigments (donen lloc a 
una extensa gamma cromàtica). 

- Ribets per juntes de treball o per “despiece” decoratius: material (fusta, plàstic, alumini lacat 
o anoditzat). Dimensions. Secció. 

Emmagatzemat i manipulació (criteris d’ús, conservació i manteniment) 
- Morter humit: el camió formigonera el dipositarà en cubilots facilitats per el fabricant. 
- Morter sec: es disposar en sitges compartimentades, estancs i aïllats de la humitat, amb 

amassat automàtic, o en sacs. 
- Morter predosificat: es disposarà en sitges compartimentats, estancs i aïllats de la humitat, 

separant-se el conglomerant i el granulat. 
- Ciment: si el subministra és en sacs, es disposaran en lloc ventilat i protegit de la 

intempèrie, humitat del terres i paràmetres. Si el subministra és a granel, 
s’emmagatzemaran en sitges o recipients aïllats de la humitat. En general, el temps màxim 
d’emmagatzemen serà de tres, dos i un mes, per les classes resistents de ciment 32,5, 
42,5 i 52,5 o per morters que continguin aquests ciments. 

- Calçs aèries (endureixen lentament per la acció del CO2 present en l’aire). Calç viva en 
pols: s’emmagatzemaran en dipòsits o sacs de paper hermètics i en lloc sec per evitar la 
seva carbonatació. Cal aèria hidratada (apagada): s’emmagatzemaran en dipòsits 
hermètics, estancs a l’acció del anhídrido carbònic, en lloc sec i protegit de corrents d’aire. 

- Calçs hidràuliques (fraguan i endureixen amb l’aigua): es conservaran en lloc sec i protegit 
de corrents d’aire per evitar la seva hidratació i possible carbonatació. 

- Granulats: es protegiran per que no es contaminen per l’ambient ni per el terreny, prenent 
les precaucions per evitar la seva segregació. 

- Additius: es protegiran per evitar la seva contaminació ni la alteració de les seves propietats 
per factors físics o químics. 

- Addicions (cendres volants, fum de sílice): s’emmagatzemaran en sitges i recipients 
impermeables que els protegeixin de la humitat i la contaminació. 

 
Prescripció  quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d´obra 

� Condicions prèvies: suport 
- Enfoscats: 

Compatibilitat amb els components del morter, tant per les seves característiques físiques 
com mecàniques: evitar reaccions entre el guix del suport i el ciment de component de morter. 
Les resistències mecàniques del morter, o els seus coeficients de dil.latació, no seràn superiors 
als del suport. 

Estabilitat (haver experimentat la majoria de les retraccions). No degradable. Resistència a 
la deformació. 

Porositat i accions capilars suficients per aconseguir l´adhesió del morter. 
Capacitat limitada d´absorció d´aigua. 
Grau d´humitat; si es baix, segons les condicions ambientals, es mullarà i s´esperarà a que 

absorbeixi l´aigua; si és excessiu, no estarà saturat per evitar la falta d´adherència i producció 
d´eflorescències superficials. 

Neteja. Exent de pols, traces d´oli, etc. Que perjudiquin l´adherència del morter. 
Rugositat. Si no la té, es crearà mitjançant picat o col.locació amb anclatges de malla 

metàl.lica o plàstic. 
Regularitat. Si hi ha mancança, s´aplicarà una capa anivelladora de morter amb rugositat 

suficient per aconseguir adherència; així mateix haurà endurit i s´humitejarà previament a 
l´execució de l´enfoscat. 

Lliure de salks solubles en aigua (sulfats, portlandita, etc.) 
La fábrica suport es deixarà a junta degollada, escombrant-se i regant-se previament a 

l´aplicació del morter. Si es tracta d´un parament antic, es rascarà fins descascarillar-lo. 
S´admetràn els següents suports per al morter: fàbriques de totxos ceràmics o silico-

calcaris, blocs o panells de formigó, blocs ceràmics. 
No s´admetràn com a suports de morter: els hidrofugats superficialment o amb superficies 

vitrificades, pintures, revestiments plàstics o a base de guix. 
- Guarnits: 
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La superfície a revestir amb el guarnit estarà neta i humitejada. El guarnit sobre el qual 
s´apliqui el enlluit estarà fraguat i tenir consistència suficient per a no despendres al plicar-lo. La 
superfície del guarnit estarà, a més,  ratllada i neta. 
- Árrebossats: 

Arrebossat amb morter fet en obra de ciment o de cal: la superficie de l´enfoscat sobre el 
qual s´arrebossarà estarà neta i humitejada i el morter de l´enfoscat haurà fraguat. 

Arrebossat amb morter preparat: en cas de realitzar-se sobre enfoscat, aquest es netejarà i 
humitejarà. Si es tracta d´arrebossat monocapa sobre parament sense revestir, el suport serà 
rugós per facilitar l´adherència; així mateix garantirà resistència, estabilitat, planeitat i neteja. Si 
la superficie del suport fós excesivament llisa es procedirà a un “repicat” o a l´aplicació d´una 
imprimació adequada (sintètica o a base de ciment). Els suports que mesclin elements de 
diferent acabat es tractaràn per regularitzar la seva diferent absorció. Quan el suport sigui molt 
absorbent es tractarà amb una imprimació prèvia que pot ser una emulsió afegida a l´aigua del 
pastat 

� Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, es deuran seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 

- Arrebossats: 
Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, en fatxades, quan es disposen en fatxades amb el 

aïllant per l’exterior de la fulla principal, serà químicament compatible amb l’aïllant 
No son aptes per arrebossat les superfícies de guix, ni les realitzades amb resistència 

anàloga o inferior al guix. Tampoc ho son les superfícies metàl·liques que no hagin sigut folrades 
prèviament amb peces d’argila cuita. 

En ambientes amb cicles gel- desglaç, es controlarà la porositat del morter, (tipus de 
conglomerant, additius, quantitat d’aigua d’amassat, grau de hidratació, sistema de preparació, 
etc.), per evitar que l’aigua accedeixi al seu interior. 

Serà recomanable fer servir els ciments resistents a els sulfats, de baix contingut d’aluminat 
tricàlçic, per disminuir el risc de reacció amb els ions sulfats procedents de sals solubles en 
l’aigua (la seva existència és possible dintre de l’obra de fabrica), que donaria lloc al compost 
expansiu "ettringita", el que alteraria l’estabilitat del morter. Així mateix, dites sals solubles poden 
cristal·litzar en els porus del morter donant lloc a fissures. 

En cas de que el morter incorpora armadures, el contenidor de ions clorur en el morter 
fresc no excedirà del 0,1% de la massa de ciment sec, dons poden influir en la corrosió de les 
armadures. 

Per evitar l’aparició de eflorescències (taques en la superfície del morter per la precipitació i 
posterior cristal·lització de sals dissoltes en aigua, quan esta s’evapora): es controlarà el 
contenidor de nitrats, sulfats, clorurs alcalins i de magnesi, carbonats alcalins, e hidròxid de calç 
carbonat (portlandita), tots ells solubles en l’aigua de l’obra de fabrica o el seu entorn. Així 
mateix, es controlaran els factors que permetin la presencia d’aigua en la fabrica (humectació 
excessiva, protecció inadequada). 

No es faran servir granulats que continguin sulfurs oxidables, en cas de utilitzar escòries 
siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos feroços. 

En cas de col·locar armadures en el morter, s’utilitzaran additius anticongelants no 
agressius per les mateixes, en especial els que contenen clorurs. L’ aigua utilitzada per el rec i 
curat del morter no contindrà substàncies nocives per el mateix. 
- Guarnits: 

No es revestiran amb guix els paraments de locals en els que la humitat relativa habitual 
sigui superior a, sense prèviament revestir-les amb una superfície d’argila cuita ni les superfícies 
de formigó realitzades amb encofrat metàl·lic si prèviament no es han deixat rugoses mitjançant 
rallat o esquitxat amb morter. 

Segons el CTE DB ES A, apartat 3, durabilitat, ha de prevenir-se la corrosió de l’acer 
mitjançant una estratègia global que consideri en forma jeràrquica l’edifici en el seu conjunt i 
especialment, els detalles, eviten el contacte directe amb guixos, etc. 
- Acabats: 
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L’acabat amb morter preparat monocapa no es col·locarà sobre suports incompatibles amb 
el material (per exemple de guix), ni sobre suports no adherents, com amiant - ciment o 
metàl·lics. Els punts singulars de la fatxada (estructura, llindes, caixes de persiana) requereixen 
un reforç o malla de fibra de vidre, de poliester o metàl·lica. 

Procés d´execució 

� Execució 
- En general: 

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.3.3.1, les juntes de dilatació de la fulla principal, tindràn 
un sellant sobre  un farciment introduit en la junta, que quedarà enrasat amb el parament sense 
enfoscar. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.1.2, en murs de soterrani en contacte amb el terreny, 
segons el tipus de mur, d´impermeabilització i el grau d´impermeabilitat exigit, es revestirà la 
seva cara interior amb una capa de morter hidròfug sense revestir. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.3.2, en façanes, en funció de l´existència o no de 
revestiment exterior i del grau d´impermeabilitat, s´exigiràn les següents condicions: 

Per aconseguir una resistència mitjana a la filtració, el revestiment continu exterior tindrà un 
espessor d´entre 10 i 15 mm, (llevat els acabats amb una capa plàstica prima), adherència al 
suport suficient per garantir la seva estabilitat; permeabilitat al vapor suficient per evitar el seu 
deteriorament ( com a consequència d´una acumulació de vapor entre ell i la fulla principal) i 
adaptació als moviments del suport. Quan es diposi en façanes amb l´aïllant per l´exterior de la 
fulla principal, es disposarà una armadura (malla de fibra de vidre o de poliester) per millorar el 
comportament front la fisuració. 

Per aconseguir una resistència molt alta a la filtració, el revestiment continu exterior tindrà 
estanqueitat a l´aigua suficient perque l´aigua de filtració no entri en contacte amb la fulla del 
tancament disposada immediatament per l´interior del mateix; adherència sl suport suficient per 
garantir la seva estabilitat; permeabilitat al vapor suficient per evitar el seu deteriorament com a 
consequència d´una acumulació de vapor entre ell i la fulla principal; adaptació als moviments 
del suport i comportament molt bo front a la fisuració,(que no es fisuri degut als esforços 
mecànics produits pel moviment de l´estructura, pels esforços tèrmics relacionats amb el clima i 
amb l´alternança dia-nit, ni per la retracció pròpia del material constituent del mateix); estabilitat 
front els atacs físics, químics i biològics que eviti la degradació de la seva massa. 

Per aconseguir una resistència molt alta a la filtració de la barrera contra la penetració de 
l´aigua, es disposarà un revestiment continu intermig a la cara interior de la fulla principal, amb 
les següents característiques: estanqueitat a l´aigua suficient perque l´aigua de filtració no entri 
en contacte amb la fulla del tancament disposada immediatament per l´interior del mateix; 
adherència al suport suficient per garantir la seva estabilitat; permeabilitat suficient al vapor per 
evitar el seu deteriorament com a consequència d´una acumulació de vapor entre ell i la fulla 
principal; adapatació als moviments del suport i comportament molt bo front a la fisuració, ( que 
no es fisuri degut als esforços mecànics produits pel moviment de l´estructura, pels esforços 
tèrmics relacionats amb el clima i amb l´alternança dia-nit, ni per la retracció pròpia del material 
constituent del mateix); estabilitat front els atacs físics, químics i biològics que eviti la degradació 
de la seva massa. 

Per aconseguir una resistència mitja a la filtració del revestiment intermig a la cara interior 
de la fulla principal, l´enfoscat de morter tindrà un espessor mínim de 10 mm; per aconseguir 
una resistència alta a la filtració, l´enfoscat de morter durà additius hidrofugants amb un 
espessor mínim de 15 mm. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.3. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels 
forjats es disposarà un reforç del revestiment exterior amb armadures disposades a tot el llarg 
del forjat de tal manera que sobrepassin l´element fins 15 cm per sobre del forjat i 15 cm per 
sota de la prima filada de la fàbrica. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.4. En façanes amb revestiment continu, si la fulla 
principal està interrompuda pels pilars, es reforçara el revestiment amb armadures col.locades a 
tot el llarg del pilar de forma que el sobrepassin 15 cm per ambdós costats. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.1.3. Condicions del revestiment hidròfug de morter: el 
parament on s´ha d´aplicar el revestiment estarà net. S´aplicaràn al menys quatre capes de 
revestiment d´espessor uniforme i l´espessor total no serà major de 2 cm. No s´aplicarà el 
revestiment quan la temperatura ambient sigui menor de 0ºC ni quan es prevegui un descens de 
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la mateixa per sota de l´indicat valor en les 24 hores posteriors a la seva aplicació. En les 
trobades se solparàn les capes del revestiment al menys 25 cm. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.3.2. Condicions del revestiment intermig: es disposarà 
adhesiu a l´element que serveix de suport i aplicar-se de manera uniforme sobre aquest. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 5.1.3.5. Condicions del revestiment exterior. Es disposarà 
adhesiu o fixat a l´element que serveix de suport. 

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.1.2. Si el mur en contacte amb el terreny, per aconseguir 
una impermeabilitació tipus l1 i s´impermeabilitza mitjançant capes líquides, la capa protectora 
podrà ser un morter reforçat amb una armadura. Quan el mur sigui de fàbrica per aconseguir 
una impermeabilitació tipus I3, es recobrirà per la seva cara interior amb un revestiment 
hidròfug, com una capa de morter hidròfug sense revestir. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.1.3.1 Quan el mur s´impermeabilitzi per l´interior, sobre 
la barrera impermeable col.locada ambs els arranques de façana, es disposarà una capa de 
morter de regulació de 2 cm d´espessor com a mínim. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.1.3.6. Les juntes horitzontals dels murs de formigó 
prefabricat podràn sellar-se amb morter hidròfug de baixa retracció. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.4.3.5. En cobertes, quan es disposi una capa de 
protecció, i la coberta no sigui transitable, es podrà utilitzar morter que conformi una capa 
resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes i amb pes suficient per 
contrarestar la succió del vent. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.4.3.5.2 Solado fixe. Podra ser de capa de morter o 
morter filtrant. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Quan l´aglomerat asfàltic 
s´aboqui sobre una capa de morter disposada sobre la impermeabilitació, es col.locarà entre 
aquestes dues capes una capa separadora de morter per evitar l´adherència entre elles de 4 cm 
d´espessor com a màxim i armada de tal manera que s´eviti la seva fisuració. Aquesta capa de 
morter s´aplicarà sobre l´impermeabilitzant en els punts singulars que estiguin impermeabilitzats. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.2 Trobada de la coberta amb un parament vertical. 
Perque l´aigua de les precipitacions o la que llisqui pel parament no es filtri per la rematada 
superior de la impermeabilització, aquesta podrà realitzar-se amb morter en bisel amb un angle 
de 30º amb l´horitzontal i arrodonint l´aresta del parament. 
- Enfoscats: 

S´hauràn rebut els cèrcols de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements 
fixats als paraments. Per enfoscats exteriors estarà acabada la coberta. 

S´humitejarà el suport, prèviament net. Haurà fraguat el morter o formigó del suport a 
revestir. En cas d´ahver discontinuïtats en el suport, es col.locarà un reforç de tela metàlica en la 
junta, tensa i fixada amb un solape mínim de 10 cm a cada costat. 

En cas d´enfoscats sense maestrear, es disposaràn en paraments on l´enfoscat  vagi a 
quedar ocult o bé on la planeïtat final s´obtingui amb un arrebossat, estucat o plaquejat. 

En enfoscats exteriors vistos es farà un llagat, en requadres de costat no major que 3 m, 
per evitar esquerdaments. Es respectaràn les juntes estructurals. 

Se suspendrà l´execució en temps de gelades (comprobant l´enfoscat al reiniciar el treball), 
en temps de pluges si no està protegit i en temps sec o ventós. 
- Guarnits: 

La pasta de guix s´utilitzarà immediatament després del seu amassat, sense addició 
posterior d´aigua. S´aplicarà la pasta entre maestres, prement-la contra la superfície, fins 
enrasar amb elles. L´espessor del guarnit serà de 12 mm i es tallarà en les juntes estructurals de 
l´edifici. Quan l´espessor del guarnit sigui superior a 15 mm, es realitzarà per capes succesives 
d´aquest espessor màxim, previ fraguat de l´anterior, acabada ratllada per millorar l´adherència. 
S´evitaràn els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el fraguat. 
- Arrebossats: 

En cas d´arrebossat estès amb morter preparat de resines sintètiques: s´iniciarà l´estesa 
per la part superior del paràmetre. El morter s´aplicarà amb llana i la superfície a revestir es 
dividirà en panys no superiors a  10 m2. L´espessor de l´arrebossat no serà inferior a 1 mm. 

En cas d´arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques: s´aplicarà el 
morter manual o mecànicament en succesives capes evitant les acumulacions; la superfície a 
revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m2. L´espessor total de l´arrebossat no serà 
inferior a 3 mm. 
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� Toleràncies admisibles 
Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2., per aconseguir una resistència mitjana a la filtració, 

el revestiment continu exterior tindrà un espessor d´entre 10 y 15 mm. 
En cas d´arrebossat amb morter preparat monocapa, l´espessor podrà ser d´uns 10 a 20 

mm. 

� Condicions d´acabament 
- Enfoscats: 

La textura (fratassat o sense fratassar) serà bastant rugosa en cas de que serveixi de 
suport a un altre capa d´arrebossat o estucat. Es mantindrà humida la superfície enfoscada 
mitjançant reg directe fins que el morter hagi fraguat, especialment en temps sec, calurós o amb 
vents forts. Aquest sistema de curat podrà substituïr-se mitjançant la protecció amb revestiment 
plàstic si es reté lahumitat inicial de la massa durant la primera fase d´enduriment. L´aabament 
podrà ser: 

 
 

 
7.1.3 Pintures 
 
Descripció 
 

Descripció 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d´estructura, 

carpinteria, serralleria i instal.lacions, prèvia preparació de la superfície o no amb imprimació, 
situats a l´interior o a l´exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
Metre quadrat de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, inclusiu 

preparació del suport i de la pintura, mà de fons y mà/ns d´acabament totalment acabat, i neteja 
final. 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la del mercat CE quan sigui pertinent), el control 
mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control mitjançant 
assajos. 
- Emprimada: servirà de preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimada per 

galvanitzats i metalls no férreos, emprimada anticorrosiu (d’efecte barrera o protecció 
activa), emprimada per fusta o tapaporus, emprimada segelladora per guix i ciment, 
emprimada prèvia impermeabilització de murs, juntes i sobre formigons de neteja o 
regulació i els fonaments, etc. 

- Pintures i vernissos: constituiran mà de fons o d’acabat de la superfície a revestir. Estaran 
compostos de: 
Medi de dissolució: aigua (és el cas de la pintura a la cola, pintura a la calç, pintura al 

silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc.); dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l’oli, 
pintura a l’esmalt, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de vernís per interiors, pintura de 
resina vinílica, pintures bituminoses, vernissos, pintures intumescents, pintures ignìfugues, 
pintures intumescents, etc.). 

Aglutinant (coles celulósiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc.). 

Pigments. 
Additius en obra: antisilicones, acceleradors de sacat, additius que matisant la  lluentor, 

dissolvents, colorants, tintes, etc. 
En la recepció de cada pintura es comprovarà, l’etiquetat dels envasos, on hauran de 

apareixia: les instruccions d’ús, la capacitat del envàs, el segell del fabricant. 
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Els materials protectors deuen emmagatzemar-se i utilitzar-se d’acord amb les instruccions 
del fabricant i la seva aplicació es realitzarà dintre del període de vida útil del producte i en el 
temps indicat per la seva aplicació, de manera que la protecció quedi totalment acabada en dits 
terminis, segons el CTE DB ES A apartat 3 durabilitat. 

Les pintures s’emmagatzemaren de manera que no suporten temperatures superiors a 
40ºC, i no s’utilitzaran una vagada passat el seu termini de caducitat, que s’estima en un any. 

Els envasos es mesclarà en el moment de obrir-los, no es batrà, si no que es remourà. 
 
Prescripció  quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques tècniques de cada unitat d´obra 

� Condicions prèvies: suport 
Segons  el CTE DB SE A apartat 10.6, inmediatament abans de començar a pintar es 

comprobarà que les superfícies compleixen els requisits del fabricant. 
El suport estarà net de pols i greix i lliure d´adherències o imperfeccions. Per poder aplicar 

impermeabilitzants de silicona sobre fàbriques noves, hauràn passat al menys tres setmanes 
des de la seva execució. 

Si la superfície a pintar està calenta a causa del sol directe pot donar lloc, si es pinta, a 
cràters o ampolles. Si la pintura té un vehicle a l´oli, existeix el risc de corrosió del metall. 

En suports de fusta, el contingut d´humitat serà del 14-20% per a exteriors i del 8-14% per 
a interiors. 

Si s´usen pintures de disolvent orgànic les superfícies a recobrir estaràn seques; en el cas 
de pintures de ciment, el suport estarà humitejat. 

Estarán rebuts i muntats cèrcols de portes i finestres, canalitzacions, instalacions, baixants, 
etc.  

Segons el tipus de suport a revestir, es considerarà: 
- Superfícies de guix, ciment, albanyileria i derivats: s´el.liminaràn les eflorescències salines i 

l´alcalinitat amb un tractament químic; així mateix es rascaràn les taques superficials 
produides per floridura i es desinfectarà amb fongicides. Les taques d´humitats internes 
que portin disoltes sals de ferro, s´aillaràn amb productes adequats. En cas de pintura 
ciment, s´humitejarà totalment el suport. 

- Superfícies de fusta: en cas d´estar afectada per fongs o insectes es tractarà amb 
productes fongicides, així mateix es substituiràn els nucs mal adherits per cunyes de fusta 
sana i se sagnaràn aquells que presentin exudat de resina. Es realitzarà una neteja general 
de la superfície i es comprobarà el contingut d´humitat. Es segellaràn els nucs mitjançant 
goma laca donada a pinzell, assegurant-se que hagi penetrat en les oquedats de les 
mateixes i es lijaràn les superfícies. 

- Superfícies metáliques: es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de 
ferro es realitzarà un rascat d´òxids mitjançant raspall metàlic, seguit d´una neteja manual 
de la superfície. S´aplicarà un producte que desengreixi a fons de la superfície.  
En qualsevol cas, s´aplicarà o no una capa d´imprimació tapaporus, selladora, 

anticorrosiva, etc. 

� Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, es deuran seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar eléctricamente els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
En exteriors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar-se les següents pintures i 

vernissos: 
sobre maó: ciment i derivats: pintura a la calç, al silicat, al ciment, plàstica, l’esmalt i vernís 

hidrofugant. 
sobre fusta: pintura al oli, l’esmalt i vernissos. 
sobre metall: pintura l’esmalt. 
En interiors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar-se les següents pintures i 

vernissos: 
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sobre maó: pintura a la cola, a la calç i plàstica. 
sobre guix o escaiola: pintura  a la cola, plàstica i l’esmalt. 
sobre fusta: pintura plàstica, al oli l’esmalt, laca nitrocelulósica i vernís. 
sobre metall: pintura l’esmalt, pintura martelé i laca nitrocelulósica. 

Procés d´execució 

� Execució 
La temperatura ambient no serà major de 28 º C a l´ombra ni menor de 12 º C durant 

l´aplicació del revestiment. El soleamiento no incidirà directament sobre el pla d´aplicació. En 
temps plujós es suspendrà l´aplicació quan el parament no estigui protegit. No es pintarà amb 
vent o corrents d´aire per la possibilitat de no poder realitzar els empalmes correctament davant 
del ràpid secat de la pintura. 

Es deixaràn transcòrrer els temps de secat especificats pel fabricant. Així mateix s´evitaràn, 
en les zones pròximes als paraments en periode de secat, la manipulació i treball amb elements 
que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió. 
- Pintura al temple: s´aplicarà una mà de fons amb temple diluït, fins la impregnació dels 

porus del totxo, guix o ciment i una mà d´acabament. 
- Pintura a la cal: s´aplicarà una mà de fons amb pintura a la cal diluïda, fins la impregnació 

dels porus del totxo o ciment i dues mans d´acabament. 
- Pintura al silicat: es protegiràn les carpinteries i vidrieries, donada l´especial adherència 

d´aquest tipus de pintura i s´aplicarà una mà de fons i un altre d´acabament. 
- Pintura al ciment: es prepararà en obra i s´aplicarà en dues capes espaiades no menys de 

24 hores.  
- Pintura plàstica, acrílica, vinílica; si es sobre totxo, guix o ciment, s´aplicarà una mà 

d´imprimació selladora i dues mans d´acabament; si és sobre fusta s´aplicarà una mà 
d´imprimació tapaporus, un plastecido de vetes i cops amb posterior lijado i dues mans 
d´acabament.  

- Pintura a l´oli: s´aplicarà una mà d´imprimació amb brotxa i un altre d´acabament, 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 de que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d´acabament 
en cas de superfícies metàliques. 

- Pintura martelé o esmalt d´aspecte martelat: s´aplicarà una mà d´imprimació anticorrosiva i 
una mà d´acabament a pistola. 

- Laca nitrocelulósica: en cas de que el suport sigui fusta, s´aplicarà una mà d´imprimació no  
greixosa i en cas de superfícies metàliques, una mà d´imprimació antioxidant; a 
continuació, s´aplicaràn dues mans d´acabament a pistola de laca nitrocelulósica. 

- Vernís hidròfug de sillicona; un cop net el suport, s´aplicarà el número de mans recomanat 
pel fabricant. 

- Vernís greixós o sintètic: es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d´un lijat fi 
del suport, s´aplicaràn dues mans d´acabament. 

� Condicions d´acabament 
- Pintura al ciment: es regaràn les superfícies pintades dues o tres vegades al dia unes 12 

hores després de la seva aplicació. 
- Pintura al temple: podrà tenir els acabats llisos, picat mitjançant rodet de picar o goteix 

mitjançant projecció a pistola de gotes de temple. 
 

Control de execució, assajos i proves 

� Control d’execució 
Es comprovarà que s’ha executat correctament la preparació del suport (emprimada 

segelladora, anticorrosiu, etc.), així com la aplicació del número de mans de pintura necessaris. 
 

Conservació i manteniment 
Es comprobarà l´aspecte i el color, la inexistència de desconxats, embossaments i falta de 

uniformitat, etc., de l´aplicació realitzada. 
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7.2 Revestiments de terres i escales 
 
7.2.1 Revestiments continus per a terres i escales 
 
Descripció 
 

Descripció 
Revestiment de terres en interiors i exteriors, executats en obra mitjançant tractament de 

forjats o soleres de forma superficial, o  bé formació del paviment continu amb un conglomerant i 
un material d´adició, podent rebre diferent tipus d´acabament. 

Segons l´us que se li doni al paviment els més usuals són: paviment continu de formigó 
amb diferents acabats;paviment continu a base de morters; paviments continus a base de 
resines sintètiques; i paviments continus de terrazo in situ. 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
Metre quadrat de paviment continu realment executat, incloent-hi pintures, enduridors, 

formació de juntes, el.liminació de restes i neteja. 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
- Pastes autonivellants per terres (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 8.2.8).  
- Conglomerant: 

Ciment (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.1.1): complirà les 
exigències en quan a composició, característiques mecàniques físiques i químiques que 
estableix la Instrucció per la recepció de ciments RC-03. 

La proporció que es faci servir dependrà de la temperatura ambiental prevista durant 
l’abocament, de l’espessor del pavimento i del seu acabat. 

Materials bituminósos (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 4): podran ser 
de mescla en calent constituïda per un conglomerant bituminós i granulats minerals. 

Resines sintètiques: és possible utilitzar: epoxi, poliureta, metacrilat, etc. Poden ser 
transparents, pigmentades o mesclades amb càrregues. 
- Granulats (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.1): podran ser arrodonits 

o de matxucats. Per paviment de terratzo in situ es sol fer servir granulats de marbre 
triturat, granulats de vidre triturat, etc. 

- Granulats de quars: hauran d’haver sigut rentats i secs, estan, per tant, exempts de pols i 
humitat. En el cas de granulats acolorits podran ser tintats amb resines epoxi o poliuretè, 
no acceptant els tintats amb silicats. 

- Aigua: s’admetran totes les aigües potables i les tradicionalment fetes servir; en cas de 
dubte, l’aigua deurà complir les condicions de àcides, contingut en substàncies dissoltes, 
sulfats, clorurs…, especificades en les normes UNE. 

- Additius en massa (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.1): podran fer-
se servir plastificant per millors la docilitat del formigó, reductors d’aire, accelerats, 
retardadors, pigments, etc. 

- Malla electrosoldada de rodons d’acer (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 
1.1.4): complirà les especificacions recollides en el capítol Formigó armat, de la Part I del 
present Plec de Condicions Tècniques. 

- Fibres metàl·liques o de polipropile per dotar al pavimento de capacitat resistent. Es pot fer 
servi com substitut de la malla electrosoldada.  

- Lamina impermeable (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 4). 
- Líquid de curat. 
- Productes d’acabat: 

Pintura: complirà les especificacions recollides en el capítol Pintures, de la Part I del 
present Plec de Condicions Tècniques. 
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Motlles per el formigó imprès. 
Desmotllantt: servirà de material desencofrant per els motlles o patrons d’imprimir, en cas 

de paviments continus de formigó amb textura “in situ” permeten extraure textures de les 
superfícies de formigó durant el seu procés d’arrebossat. No alterarà cap de les propietats del 
formigó, deurà ser estable, i servirà al formigó com producte impermeabilitzant impedint el pas 
de l’aigua, a la vegada que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un 
element de curat que impedirà l’evaporació de l’aigua del formigó. 

Segellat es pot fer servir laca segelladora acrílica per superfícies de formigó o un impregnat 
en base metacrilat. 

Resina d’acabat: deurà ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Deurà 
ser impermeable a l’aigua, resistent a la basicitat, als àcids ambientals, al calor i als raigs UV (no 
podrà engroguir en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-se 
en superfícies seques i/o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d’una 
excel·lent ràpides de sacat. Realçarà els colors, formes, textures i volums dels paviments 
acabats. 
- Juntes (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 9): 

Material de farciment de juntes: elastómers, perfiles de PVC, bandes de llautó, etc. 
Material de segellat de juntes: serà de material elàstic, de fàcil introducció en les juntes. 
Cobrejuntes: podran ser perfiles o bandes de material metàl·lics o plàstic. 
Resines: tots els envasos hauran d’estar etiquetats amb la informació que continguin; 

nombre comercial, símbols corresponents de perill i amenaçades, risc i seguretat, etc. 
Amb el fi de limitar el risc de lliscament, els terres tindran una classe (resistència al 

deslliçament) adequada conforme al CTE DB SU 1, en funció de l’ús i localització en l’edifici. 
Els aplecs dels materials es faran el llocs prèviament establerts, i contenint-se en recipients 

adequadament tancats i aïllats. Els productes combustibles o fàcilment inflamables 
s’emmagatzemaran allunyats de fonts de calor. 

 
Prescripció en quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques técniques de cada unitat d´obra 

� Condicions prèvies: suport 
- En cas de paviments exteriors, es col.locaràn previament les voreres o encofrats 

perimetrals. 
- En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fós, sobre la superfície 

del formigó del forjat o solera es donarà una imprimació amb un reg d´emulsió de betún. 
- En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment amb morter de resines 

sintètiques o morter hidràulic polimèric, s´el.liminarà la lletada superficial del formigó del 
forjat o solera mitjançant rascat amb raspalls metàlics. 

- En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidraulic, si el forjat o solera té 
més de 28 dies, es rascarà la superfície i s´aplicarà una imprimació prèvia, d´acord amb el 
tipus de suport i el morter a aplicar. 
En cas que el paviment vagi col.locat sobre el terreny, aquest estarà estabilitzat i compactat 

al 100% segons assaig Proctor Normal. En cas de col.locar-se sobre solera o forjat, la superfície 
d´aquests estarà exenta de greixos, oli o pols. La superfície del suport serà lo suficient plana, 
sense sots, bultos ni ondulacions. 

Abans de la instal.lació del revestiment de resines es comprobaràn els pendents per si es 
preveia la possibilitat de formació de bassals i poder així a procedir a la seva reparació. Es 
realitzarà un assaig d´humitat al suport, doncs segons el revestiment que s´usi necessitarà 
contenit més o menys humitat. En sistemes cimentosos es necessita una humectació prèvia a 
l´aplicació. Mentre que en sistemes polimèrics es requereix una superfície seca del suport. 

� Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, es deuran seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
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En cas de paviments continus de formigó tractats superficialment amb colorant- enduridor 
per ser estampats posteriorment, el producte utilitzat com desmotllant tindrà que ser 
químicament compatible amb el colorant - enduridor. 

Procés d´ execució 

� Ejecució 
- En general: 

En tots els casos es respectaràn les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a 
l´ exterior, se situaràn juntes de dilatació formant una quadrícula de costat no major de 5 m, que 
a la vegada faràn el paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l´ interior, se 
situaràn juntes de dilatació coincidint amb les de l´edifici, i es mantindràn en tot l´espessor del 
revestiment. Quan l´ execució del paviment continu es faci per bandes, es disposaràn juntes en 
les arestes longitudinals de les mateixes. 
- En cas de paviment continu de formigó imprès: 

Durant l´abocament del formigó es col.locarà una capa de malla electrosoldada o fibra de 
polipropilè. S´ estendrà el formigó de manera manual, allisant la superfície mitjançant llana; s´ 
incorporarà capa de rodadura sobre el formigó fresc; s´ aplicar pols desencofrant per evitar l´ 
adherència dels motlles amb el formigó; s´ estamparà i donarà textura a la superfície amb el 
motlle escollit; es realitzaràn els talls de les juntes de dilatació; es durà a terme la neteja del 
paviment i finalment s´ aplicarà un líquid de curat. 
- En cas de paviment continu de formigó fratassat: 

Un cop preparat el suport s´ aplicarà un pont de unió (paviment monolític), es col.locará el 
mallazo sobre calzos i es realitzarà el formigonat, podent substituir el mallazo per fibra metàlica. 
Després es realitzarà un tractament superficial a base de fratasat mecànic amb fratasadoras o 
helicópters un cop que el formigó tingui la consistència adequada; s´ incorporarà opcionalment 
una capa de rodadura a fi de millorar les característiques de la superfície. 
- En cas de paviment continu amb formigó polit:  

Durant l´abocament es col.locarà capa de malla electrosoldada o fibres de polipropilè; un 
cop realitzada la superfície es polirà i s´ incorporarà la capa de rodadura de quars enduridor; es 
realitzarà el fratasat mecánic fins que la solera quedi perfectament polida; es dividirà la solera en 
panys segons l´ obra per aplicar el líquid de curat; es realitzarà el serrat de les juntes i segellat 
de les mateixes amb massilla de poliuretà o equivalent. 
- En cas de paviment continu amb formigó reglat:  

Abocat, estès, reglat o vibrat del formigó sobre solera degudament compactada i 
anivellada; es col.locarà mallazo o fibres segonsún projecte; es realitzaràn els talls de juntes de 
dilatació en panys segons projecte. 
- En cas de paviment continu amb terrazo in situ: 

Es formarà amb un aglomerant a base de resina o ciment que proporcionarà a la massa el 
seu color, càrregues minerals que li donaràn textura, pigments  aditius. S´executarà sobre capa 
de 2 cm d´ arena sobre el forjat o solera, sobre la que s´estendrà una capa de morter de 1,5 cm, 
malla electrosoldada i una altra capa de morter de 1,5 cm. Un cop apisonada i anivellada 
aquesta capa, s´ estendrà el morter d´ acabament disposant banda per a juntes en quadrícules 
de costat no major de 1,25 m. 
- En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment: 

S´ aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes 
succesives mitjançant brotxa, raspall, rodet o pistola. 
- En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidraulic: 

Es realitzarà mitjançant aplicació sobre el formigó del morter hidráulic, bé per empolvoreix 
amb un morter en sec o a la llana amb un morter en pasta. 
- En cas de paviment continu amb morter de resines sintétiques: 

En cas de morter autoanivellant, aquest s´ aplicarà amb espàtula dentada fins un espessor 
no menor de 2 mm, en cas de morter no autoanivellant, aquest s´ aplicarà mitjançant llana o 
espàtula fins un espessor no menor de 4 mm. 
- En cas de paviment continu a base de resines: 

Les resines es mesclaràn i  aplicaràn en estat líquid en l´obra. 
- En cas de paviment continu amb morter hidráulic polimèric: 

El morter es compactarà i allisarà mecànicament fins espessor no menor de 5 mm.  
- Juntes: 
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Les juntes s´aconseguiran mitjançant tall amb disc de diamant (juntes de retracció o 
dilatació) o mitjançant incorporació de perfils metàl.lics (juntes estructurals o de construcció). En 
cas de junta de dilatació: el ancho de la junta será de 1 a 2 cm y su profundidad igual a la del 
paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb cobrejuntes per pressió o 
ajust. En cas de juntes de retracció: l´amplada de la junta serà de 5 a 10 mm i la seva 
profundidad igual a 1/3 de l´espessor del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil 
preformat o bé amb cobrejuntes. Previament es realitzarà la junta mitjançant un capsejat 
practicat a màquina en el paviment. Les juntes d´aïllament seràn acceptades o cobertes pel 
revestiment, segons es determini. Les juntes seràn cobertes pel revestiment, previ tractament 
amb massilla de resina epoxídica i malla de fibra. La junta de dilatació no es recobrirà pel 
revestiment. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.2.3. Hauràn de respetar-se les condicions de disposició 
de bandes de reforç i de terminació, les de continuitat o discontinuitat, així com qualsevol altre  
que afecti al disseny, relatives al sistema de impermeabilització que s´utilitzi. 
- Grau d´ impermeabilitat: 

El grau d´ impermeabilitat mínim exigit als sòls que estàn en contacte amb el terreny davant 
la penetració de l´aigua d´aquest i de les escorrentíes s´obté de la tabla 2.3 de DB HS 1 del 
CTE, en funció de la presència d´aigua. 
- Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.2.3.1, les trobades del sòl amb els murs seràn: 

Quan el sòl i el mur siguin formigonats in situ, excepte en el cas de murs pantalla, ha de 
sellar-se la junta entre ambdós amb una banda elàstica embeguda en la massa del formigó a 
ambdós costats de la junta. 

Quan el mur sigui un mur pantalla formigonat in situ, el sòl ha de encastrar-se i sellar-se en 
el intradós del mur de la següent forma: 

Ha de obrir-se una frega horizontal en el intradós del mur de 3 cm de profunditat com a 
màxim que doni cabuda al sòl més 3 cm d´amplada com a mínim. 

Ha de formigonar-se el sòl massissant la frega excepte la seva vora superior que ha de 
sellar-se amb un perfil expansiu. 

Quan el mur sigui prefabricat ha de sellar-se la junta conformada amb un perfil expansiu 
situat en l´ interior de la junta. 
- Trobades entre sòls i particions interiors: 

Quan el sòl s´ impermeabilitzi per l´interior, la partició no ha de recolzar-se sobre la capa de 
impermeabilització, sino sobre la capa de protecció de la mateixa. 

� Toleràncies admisibles 
Respecte a l´ anivellació del suport es recomana per regla general una tolerància de ± 5 

mm. 
Segons el CTE DB SU 1 apartat 2, a fi de limitar el risc de caigudes com a consecuència de 

traspeus o ensopegades, el sòl ha de complir les condicions següents: 
no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 

6 mm; 
els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldràn amb un pendent que no excedeixi 

del 25%; 
en zones interiors per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits 

pels quals es pugui introduir una esfera de 15 mm de diámetre. 
Quan es disposin barreres per delimitar zones de circulació, tindràn una alçada de 800 mm 

com a mínim. 

� Condicions d´acabament 
En cas de paviment continu amb empedrat: s´eliminaràn les restes de lletada i es netejarà 

la seva superfície. 
En cas de paviment continu amb terrazo in situ: l´acabament es realitzarà mitjançant 

poliment amb màquina de disc horizontal sobre la capa de morter d´ acabament. 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminos: l´acabament final es realitzarà 

mitjançant compactació amb rodets, durante la qual, la temperatura de l´aglomerat no baixarà de 
80 ºC. 

En cas de paviment continu amb asfalt fós: l´acabament final es realitzarà mitjançant 
compactació amb llana. 
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En cas de paviment continu amb morter hidraulic polimèric: l´ acabament final podrà ser de 
pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del formigó amb 
enduridor. 

En cas de paviment continu de formigó tractat superficialment amb enduridor o colorant: 
podrà rebre un acabament mitjançant aplicació d´ un agent desmoldejant, per posteriorment 
obtenir textura amb el model o patró elegit; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó 
sigui en estat de fraguat plàstic. Un cop endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície 
amb aigua a pressió per desencrustar l´ agent desmoldejant i materies estranyes. Per finalitzar, 
es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless d´ alta 
pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, un cop segellat el porus en la 
seva totalitat. 

Control de execució, assajos i proves 

� Control d´execució 
Punts d´ observació. 
Comprobació del suport:  
Es comprobarà la neteja del suport i imprimació, en el seu cas. 
Execució: 
Replanteig, anivellació. 
Espessor de la capa de base i de la capa de acabament. 
Disposició i separació entre bandes de juntes. 
Es comprobarà que la profunditat del tall a la junta, sigui al menys, de 1/3 de l´ espessor de 

la llosa. 
Comprobació final: 
Planeitat amb regle de 2 m. 
Acabat de la superfície. 

Conservació i manteniment 
S´evitarà la permanència continuada sobre el paviment d´ agents químics admisibles per el 

mateix i la caiguda accidental d´agents químics no admisibles. 
En cas de paviment continu de solats de morter, aquests no es sometràn a l´acció de 

aigües amb pH major de 9 o amb concentració de sulfats superior a 0,20 gr/l. Així mateix, no es 
sometràn a l´ acció d´olis minerals orgánics o pesats. 

 
 
 
 

 
7.2.2 Revestiments de fusta per terres i escales 
 
Descripció 
 

Descripció 
Revestiments de terres constituïts per elements de fusta, amb diferents formats, col.locats 

sobre el propi forjat (suport) o sobre una capa col.locada sobre el suport (normalment solera). 

Criteris de medició i valoració d´unitats 
Metre quadrat de paviment amb format per tablilles adherides a solera o tarima clavada o 

encolada a rastrells, col.locat, incloent-hi o no lijado i envernissat, inclusiu talls, el.liminació de 
restes i neteja. Els revestiments de graó i els rodapeus, es mediràn i valoraràn per metre lineal. 
 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la del mercat CE quan sigui pertinent), el control 
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mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control mitjançant 
assajos. 
- Solera: el suport més habitual per la col·locació de paviments de fusta és la solera de 

morter de ciment. Es recomana com dosificació estándar la integrada per ciment CEM-II 
32.5 i sorra de riu rentada amb una mida màxima de gra de 4 mm en proporcions de 1 a 3 
respectivament. 

- Terres de fusta (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 8.4.1): paviments 
interiors formats per l’acoblament d’elements de fusta. Tipus: 
Terres de fusta massissos: parquet amb ranures o llengüetes. Lamparquet massís. Parquet 

amb sistema de interconnexió. Taula de parquet pre- encaixada. 
Terres de xapes de fusta: parquet multicapa. terra flotant. 

- Parquet: esta constituït per llistons d’empostissar de mida petita adossades unes a altres 
però no unides entre sí, formant figures geomètriques. 

- Segons la mida del llistó els terres de parquet poden ser:  
- Lamparquet: per llistons de longitud mínima de 200 mm (generalment per sobre dels 250 

mm). 
- Parquet de marqueteria: per llistons  menors de 200 mm de longitud (generalment per sota 

de 160 mm). 
- Per evitar l’efecte de pujada i desbordament del adhesiu per els cantons, es recomana que 

els llistons portin una petita mecanització en el perímetre, o que els cantons dels llistons 
presentin un cert angle de bisell (mínim recomanant 6º) cap a l’interior.  

- Per un millor ancoratge del adhesiu en la contracara dels llistons es recomana que portin al 
menys 2 ranures en contracara. Aquestes ranures mai seran d’una profunditat major que 
1/5 del grossor del llistó.  

- Tarima tradicional (clavada o encolada a els llistons): el gruix de les taules pot ser de 18 a 
22 mm. o major. 

- llistons, per col·locació de empostissar: s’admet qualssevol fusta conífera o frondosa 
sempre que no presenti defectes que comprometin la solides de la peça (nusos, escletxes 
etc.). Les fustes més habituals son les de conífera de pi a avet. L’amplada habitual dels 
llistons serà d’entre 50 i 70 mm. 

- Tarima o parquet flotant, esta format per: 
Capa base o suport, de fusta de conífera (generalment de pi o avet) de 2 mm de grossor, 

amb la fibra recta, densitat mitjana e hidrofugada. Esta capa és la que en la tarima instal·lada 
serveix de suport a les demés i queda en contacte amb la capa aïllant. 

Capa intermèdia o persiana, formada per un enllistonat també en fusta de conífera de 9 
mm. de grossor. Els llistons van cosits entre si. Els llistons dels extrems son substituïts per tires 
de contraxapat per donar major cohesió al encadellar de testa de la tarima. aquesta capa dona 
la cohesió i flexibilitat al conjunt. 0 

Capa noble o d’ús constituïda per un mosaic de taules de ± 3,2 mm. D’espessor, amb 
disposició en paral·lel i junta alternada. 

Les tres capes van encolades entre si amb adhesius de urea formol, de sota contingut en 
formaldehids. 

Les tarimes van encadellades en tot el seu perímetre. 
Laminats. La composició del terra laminat de alta prestació en general: 
Laminat de alta pressió (HPL): és el component exterior del conjunt. El laminat o estratificat 

d’alta pressió esta format per la superposició de tres elements units entre sí mitjançant resines, 
que s’escalfen i comprimeixen a alta pressió formant una massa homogènia.  

Capa superficial: en contacte amb l’ambient exterior, proporciona la resistència a la abrasió. 
Esta formada per una o varies fines lamines de composició similar al paper, impregnades en 
resines melamíniques i reforçades amb òxid d’alumini en pols.  

Capa decorativa: es la capa intermèdia, portadora del dibuix que es pretén reproduir. La 
seva composició es similar a l’anterior i també esta impregnada en resina melamínica.  

Capa base. Esta formada per varies planxes de paper Kraft impregnades en resines 
fenòliques, que proporcionen cohesió al conjunt i dissipen calor e impactes.  
- Aglomerat o plafó suport: és la base on descansa el laminat. Consisteix en un plafó 

aglomerat de partícules de fusta, amb fibres de composició especial, que aporta les 
característiques mecàniques, cohesions i de resistència a la deformació del paviment. La 
durabilitat del plafó aglomerat varia segons el tipus de producte seleccionat (850 ÷ 1.100 
kg/m³).  
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- Reforç inferior: és la protecció inferior del conjunt. La seva missió és obtenir un òptim 
equilibri higrotèrmic intern de la peça. Es constitueix amb una fulla composta per dos 
papers Kraft entre els que es disposa una fina capa de polietilè. 

- Tarima per exteriors: 
Per tarimes en exterior s’utilitzant normalment les que degut a les seves propietats físic- 

mecàniques son més aptes. També és possible utilitzar altres bastant menys resistents a la 
intempèrie, però a aquestes és imprescindible sotmetre-les a tractaments de cuperització, 
impregnació, i/o autoclau.  

Les primeres son de la família de les frondoses tropicals. Totes elles tenen una resistència 
natural a la intempèrie i només necessiten tractament d’acabat si volem ressaltar o mantenir la 
seva bellesa al llarg del temps.  

Les segones pertanyen a la família de les frondoses de zones temperades i coníferas, 
aquestes fustes, tret de excepcions deuen ser tractades segons la classe de risc al que van a 
ser exposades 
- Adhesius: 

Adhesius en dispersió aquós de acetat de polivinil: es recomana per l’encolat de parquet 
mosaic i lamparquet de petits formats (per sota de 300 mm de longitud i 12 mm de grossor). 

Adhesius de reacció: son productes a base de resines epoxídiques o de poliureta, exempts 
de solvents o productes volàtils. Es recomanen per l’encolat de grans formats. Existeixen els 
següents tipus: adhesius de poliureta monocomponents i adhesius de dos components. 

Es recomana la utilització de adhesius que mantinguin les seva elasticitat al llarg de la seva 
vida de servei. 

Els adhesius per la col·locació de terres flotants deuen ser com mínim de la classe D2 
segons la norma UNE EN 204. No serveixin a aquest efecte els adhesius convencionals de 
encolat de lamparquet i parquet mosaic.  
- Aïllant: lamines aïllants d’espuma de polietilè (tarima flotant). 
- Barrera contra el vapor. 

Quan sigui necessari disposar barrera de vapor i tret d’especificació en sentit contrario en 
el projecte, estarà integrada per films de polietilè PE-80 o PE-100, de 0,15 a 0,20 mm 
d’espessor 
- Materials de juntes: farciment amb materials flexibles. 
- Material auxiliar: per tarimes clavades es recomana la utilització de claus de 1,3 x 35 mm o 

1,4 x 40 mm. En cas de utilitzar grapes seran com mínim de la mateixa longitud que els 
claus. 
Amb el fi de limitar el risc de relliscar, els terres tindran una classe (resistència al 

lliscament) adequada conforme al DB-SU 1, en funció de l’ús i localització en el edifici. 
Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, quan es tracti de revestiment exterior, deu tenir una 

resistència a filtració. 

Emmagatzemen i manipulació (criteris d’ús, conservació i manteniment) 
Les caixes es transportaran i emmagatzemaran en posició horitzontal. El paviment 

s’aclimatarà en el lloc de instal·lació, com mínim 48 hores abans en l’embalatge original. El 
plàstic deurà ser retirat en el mateix moment d’efectuar el treball Durant l’emmagatzemen e 
instal·lació, la temperatura mitja i la humitat relativa deuen ser les mateixes que existiran en el 
moment de habitar el edifico. En la majoria dels casos, això significa que la temperatura, abans i 
durant la instal·lació, deu ser entre 18°C i 28ºC i la tassa de humitat entre 35% a 65%. 

Els parquets es deuen emmagatzemar en obra al abric de la intempèrie, en local fresc, 
ventilat, net i sec. S’apilaran deixant espais lliures entre la fusta el terra i les parets. Si les taules, 
llistons o plafons arriben embolicat en plàstic retràctil es mantindran en el seu embolcall fins la 
seva utilització. Si els parquets arriben agrupats en palets es mantindran en aquests fins la seva 
utilització. 

Els vernissos i adhesius s’emmagatzemaran en locals frescos i secs a temperatures entre 
13 i 25ºC en els seus envases tancats i protegits de la radiació solar directa u altres fonts de 
calor. Normalment en aquestes condicions poden emmagatzemar-se fins 6 mesos sense pèrdua 
de les seves propietats 
 
Prescripció en quant a l´execució per unitats d´obra 
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Característiques tècniques de cada unitat d´obra 

� Condicions prèvies: suport 
El suport, (independentment de la seva naturalesa i del sistema de col.locació del 

revestiment de fusta que vagi a rebre), haurà de estar net i lliure d´elements que puguin dificultar 
l´adherència, l´estesa de rastrells o el correcte assentament de les tables en els sistemes de 
col.locació flotant.  

El suport haurà de ser pla i horitzontal abans d´ iniciar-se la col.locació del parquet. 
El revestiment de fusta es col.locarà quan el local disposi dels tancaments exteriors 

acristalats, per evitar l´entrada d´aigua de pluges, els efectes de les gelades, les variacions 
excesives de la humitat relativa i la temperatura etc. Els materials de parets i sostres hauràn de 
presentar una humitat inferior al 2,5 %, llevat els guixos i pintures que podràn assolir el 5 %. No 
s´ iniciaràn els treballs de col.locació fins que s´assoleixin (i mantinguin) les següents condicions 
d´ humitat relativa dels locals: 

En zones de litoral: per sota del 70%.  
En zones de l´interior peninsular: per sota del 60%.  
Les proves d´instal.lacions d´abastiment i evacuació d´aigües, electricitat calefacció, aire 

condicionat, inclòs col.locació d´ aparells sanitaris, hauràn de realitzar-se abans d´ iniciar els 
treballs de col.locació del terra de fusta.  

. La col.locació d´altres revestiments de terres tals com els ceràmics, marbre etc., en zones 
de banys, cuines i altiplans  d´entrada a pisos estarà concluida abans d´iniciar la col.locació del 
revestiment de fusta. En qualsevol cas s´assegurarà el secat adequat dels morters amb que es 
reben aquests revestiments. Els treballs d´estesa de guix blanc i col.locació d´escaioles estaràn 
acabats. Els cércols o precércols de buit de porta estaràn col.locats 

� Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 

potencial, s’adoptaran les següents mides: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 

contacte, es deuran seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls. 
Quan sigui precís millorar les prestacions del vernís de fabrica de la tarima flotant segons 

els requisits d’ús del local en que es va a col·locar, es deurà preveure la compatibilitat de nou 
producte amb el vernís original aplicat en fabrica.  

Procés d´execució 

� Execució 
Solera: 
El morter s´abocarà sobre forjat net. S´extendrà amb regle i s´allisarà amb plana (no amb 

planxa). El gruix mínim de les soleres serà de 3 cm. En el cas que la solera inclogui canonades 
d´aigua (sanitàries o de calefacció) aquestes hauràn d´estar aïllades i el gruix mínim recomanat 
anteriorment es medirà per sobre de l´aÏllament. En el cas d´instal.lacions de calefacció o terra 
radiant se seguiràn en aquest respecte les recomanacions del fabricant del sistema.  

Col.locació de parquet encolat: 
Es recomana no realitzar treballs d´encolat o d´acabat per sota de 10 º C, ni per sobre de 

30ºC. Els adhesius es poden aplicar amb espàtula dentada o altre eina que s´ adapti al tipus 
d´adhesiu. Se seguiràn les recomanacions d´aplicació i dosificació del fabricant de l´adhesiu. 
Llevat especificació en sentit contrari per part del fabricant de l´adhesiu, es recomana un temps 
mínim de trànsit de 24 hores i un temps mínim d´espera per al lijado de 72 h. 

Per iniciar la col.locació de les tablilles, s´abocarà sobre el suport la quantitat adequada 
d´adhesiu i s´estendrà uniformement amb una espàtula dentada, treballant sobre la pasta vàries 
vegades amb amplis moviments en semicercle, per tal que es barregi bé l´adhesiu. Un cop estès 
el pegamento es col.locaràn les tables de parquet, segons el disseny escollit. Les tables 
s´empenyeràn suaument unes contra les altres, presionant a la vegada cap a sota, per al seu 
perfecte assentament i encolat. El paviment recién col.locat no haurà de ser transitat al menys 
durant 24 hores després de l´enganxat per donar temps al fraguat complet de l´adhesiu. 

Un cop realitzada la col.locació, comença el lijado i l´envernissat. El procés complet de 
lijado requereix diverses passades amb papers de vidre de diferents grans, depenent dels 
desnivells de la superfície i de la fusta instal.lada. Si després del pase de lija, s´ observen 
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esquerdes, fisures o imperfeccions, haurà d´ aplicar-se un emplaste que no taqui la fusta, ompli 
ls juntes i permeti el lijado  poliment final en temps breu. Per últim, es realitzarà l´envernissat, 
que consisteix en el lijado i afinat de la fusta aplicant dues, tres o més capes de vernís per 
aconseguir l´ acabament desitjat. La duració del secat varia segons el tipus de vernís, gruix de 
pel.lícula, temperatura, humitat de l´aire, etc., no sent recomanable trepitjar la superfície abans 
de les 24 hores després de l´aplicació del vernís. No obstant el vernís continuarà fraguant  fins 
aconseguir la seva màxima duresa a partir dels 18-20 dies de la seva aplicació. El procés 
culminarà amb la instal.lació del rodapeu. 

Col.locació de tarima flotant: 
Es disposarà sobre el suport (o sobre els plecs de polietilè) una làmina d´espuma de 

polietilè d´un gruix mínim de 2mm. Les bandes s´hauràn de col.locar en sentit perpendicular a 
les lames. Si les dimensions dels locals sobrepassen certs límits, hauràn de disposar-se juntes 
d´ expansió que poden absorbir els moviments d´inflor i merma que sofreixen aquest tipus de 
paviments. Aquestes juntes d expansió serà d´ una amplada mínima de 10 mm. Els llocs més 
adequats per disposar les juntes d´ expansió són les arrancades de passadís, els pasos de 
porta, i els estrenyiments entre envans que separen diferents espais del recinte. Per rematar 
l´extrem final de cada filada es podràn utilitzar retalls de longituds qualsevol, però en trams 
intermitjos no són admisibles retalls de longitud inferior a tres vegades l´ample de la tabla. Les 
lames hauràn de  encolar-se en tot el seu perímetre (testes i cantos). Els parquets flotants 
hauràn de dur en tot el perímetre juntes d´ expansió d´ una amplada mínima del 0,15 % de la 
dimensió del recinte perpendicular al sentit de col.locació, i com a mínim de 1 cm. Aquesta junta 
haurà de disposar-se també en tots els elements que travessen el parquet (canonades de 
diferents tipus d´ instalacions) i en las zones de contacte amb elements de carpinteria (cèrcols 
de porta).  

Colocació de tarima tradicional (parquet sobre rastrells): 
Els sistemes de rastrells són dos, flotant, el sistema de rastrells (simple, doble, etc.), 

recolza sobre el suport però no es fixa a aquest o fixa, el sistema de rastrells es fixa al suport, la 
qual cosa a la vegada pot realitzar-se mitjançant diferents sistemes secs, (enganxats al suport; 
cargolats sobre tacs; clavats mitjançant sistema d impacte o altres), o humits (discontinus, el 
rastrell recolza en diferents punts sobre pellas de guix blanc o negre o continus, el rastrell 
recolza en toda la seva longitud sobre un morter de ciment. Es disposaràn claus alternats a 
ambdós costats del rastrell cada 40 cm de longitud com a máxim i en posició obliqua, per facilitar 
l´agafament del rastrell sobre la pasta o morter). 

Distribució, colocació i nivellació dels rastrells: s´iniciarà la col.locació disposant en el 
perímetre del recinte una faixa de rastrells a fi de proporcionar superfície de recolzament a les 
rematades de menors dimensions. Es guardarà en tot moment una separació mínima de 2 cm 
respecte als murs o envans. Es recomana la distribució dels rastrells paral.lela a la direcció 
menor del recinte. En els sistemes humits la xapa o gruix de morter entre la cara inferior del 
rastrell i el forjat o superfície de suport serà com a mínim de 2 cm. Els cantos del rastrell hauràn 
de quedar totalment encastats a la pasta o morter.  

Col.locació de les tables clavada: llevat especificació en sentit contrari, la tablazón es 
disposarà sempre en sentit paral.lel a la direcció major del recinte. S´anivellaràn i fixaràn els 
rastrells: de manera flotant sobre cunyes anivelladores, o sobre suports o calzos, rebuts amb 
morter de ciment, i si la qualitat del suport és adequada, també es col.loquen enganxats. Si els 
rastrells s´han rebut en humit no s´ iniciarà la col.locació fins comprobar que la humitat del 
morter és inferior al 2,5 % i la del rastrell inferior al 18 %. La fixació de la tabla al rastrell es farà 
clavant sobre mascle, amb claus de ferro de cap pla o amb grapes, amb clavadores 
semiautomátiques o automátiques. Els claus que hagin quedat mal afiançats s´embotiràn 
manualment amb martell i punter. Els claus hauràn de penetrar com a mínim 2 cm en el rastrell. 
Els claus hauràn de quedar embotits a la fusta en tota la seva longitud per evitar problemes de 
afiançament entre sí de las tables. L´angle de clavat ha d´aproximar-se a 45 º. Cada tabla haurà 
de quedar clavada  recolzada com a mínim sobre dos rastrells excepte en els remates dels 
perímetres. En general, no s´utilitzaràn peces menores de 40 cm llevat en els remates dels 
perímetres. En els panys paral.lels a les tables es deixarà una junta perimetral del 0,15% de la 
amplada de l´entablat (dimensió en sentit perpendicular a les tables). En tot cas la junta ha de 
quedar totalment coberta pel rodapeu i aquest haurà de permetre el moviment lliure de la 
tablazón.  

Col.locació de las tables enganxades: se seguiràn les instruccions del fabricant de 
l´adhesiu en quant a dosificacin, separació entre rastrells, gruix dels cordons, etc.  

Acabament: 
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La tarima pot venir envernissada o aceitada de fàbrica i ser escatada i envernissada en 
obra després de la seva col.locació. El procés complet d´escata requereix diverses passades 
amb escates de diferents grans, depenent dels desnivells de la superfície i de la fusta instal.lada. 
Si després del pase del paper de vidre, s´ observen esquerdes, fisures o imperfeccions, haurà 
d´aplicars-se un emplaste que no taqui la fusta, ompli les juntes i permeti el lijado i poliment final 
en temps breu. Per últim, es realitzarà el envernissat, que consisteix en el lijado i afinament de la 
fusta aplicant dues, tres o més capes de vernís per aconsseguir l´acabament desitjat. La duració 
del secat varia segons el tipus de vernís, gruix de pel.lícula, temperatura, humitat  de l´aire, etc., 
no sent recomanable trepitjar la superfície abans de les 24 hores després de l´aplicació del 
vernís. No obstant, el vernís continuarà fraguant fins aconseguir la seva màxima duresa a partir 
dels 18-20 dies de la seva aplicació. El procés culmina amb la instal.lació del rodapeu. 

Col.locació de parquet sobre terres amb sistemes de calefacció radiant: 
El sistema de col.locació de parquet més adequat a les instal.lacions de calefacció sobre 

terra radiant és el parquet encolat. S´han d´utilitzar referentement formats petits. En tot cas el 
gruix del parquet serà menor o igual que 2,2 cm. En aquest cas el contingut de humitat de la 
solera serà inferior al 2%. No s´ iniciaràn treballs de col.locació fins que la solera hagi assolit la 
temperatura ambient. Es recomana un gruix mínim de la solera de 3 cm contats per sobre les 
canonades de conducció del sistema.  

Tarimes exteriors: 
La instalació comença amb la disposició, anivellat i subjecció dels rastrells. Els rastrells s´   

anivellaràn rebuts sobre morter de ciment; cargolats o subjectes mitjançant un altre sistema al 
suport existent; flotants recolzats sobre grava o arena acondicionada; flotants sobre calzos 
anivelladors; flotants elevats sobre suports regulables en alçada. La separació entre rastrells 
estarà en funció de la tarima a instal.lar, entre 30 i 40 cm. Les tarimes utilitzades per a la seva 
instalació en exteriors arriben de fàbrica: les arestes dels seus cantons són arrodonides, no 
porten mascles d´ unió, les femelles ténen un fresat especial depenent de la grapa de subjecció 
que s´utilitzi per al seu anclatge o amb un fresat antirelliscant. Aquesta tarima es pot subjectar al 
rastrell cargolada realitzany trepants previs o realitzar la seva instal.lació utilitzant grapes d´ acer 
o altres materials plástics  cargolats al rastrell. Les garres d´aquestes grapes s´introdueixen en 
les femelles de la tarima permetent la subjecció al ser apretades contra el rastrell, marcant a la 
vegada la separació obligatòria entre les tables per a l´evacuació de l´aigua. La tarima per 
exteriors, tant si es fusta natural apta sense tractament, como si es un altre tipus de fusta 
degudament tractada, será tractada en obra aplicant una capa d´oli a base de llinosa.  

Barrera contra el vapor: 
Quan sigui necessari es col.locarà solapant els plecs 20 cm com a mínim i pujant en el 

perímetre fins a l´alçada  del rodapeu. En cas de que el suport sigui una solera de morter de 
ciment la barrera de vapor es col.locarà preferentment sota d´aquesta. Es disposarà barrera de 
vapor en las soleres o forjats de planta baixa d´ edificacions de una sola alçada i en els edificis 
de váries alçades en els forjats de primera planta, quan sota aquesta hi hagi locals no 
calefactats, tal i com garatges, o magatzems. 

Juntes: 
La mitja de l´amplada de les juntes no haurà de sobrepasar per terme mitjà el 2% de la 

amplada de la peça. 
Les juntes seràn com a  màxim de 3 mm.  

� Toleràncies admisibles 
Productes: 
Las lames de la tarima flotant compliràn les següents toleràncies: 
Gruix de la xapa superior o capa noble: � 2,5 mm. 
Desviació admisible en amplada: � 0,1%. 
Desviació admisible en escuadria: � 0,2% respecte a l´amplada. 
Curvatura de canto: � 0,1% respecte a la longitud. 
Curvatura de cara: � 0,2% respece a l´amplada. 
Juntes perimetrals: han de disposar-se juntes de 5 ± 1 mm. 
Toleràncies de col.locació: 
Dissenys en damero (panells de parquet mosaic o lamparquet): la desviació d´ alineació 

entre dos panells consecutius serà menor de 2 mm. La desviació d´ alineació “acumulada” en 
una longitud de 2 m de panells serà de 5 mm. Dissenys en espiga (lamparquet i tarima): la 
desviació màxima d´ alineació entre les cantonades de les tables en qualsevol tram de 2 m de 
longitud d´ una mateixa filada, serà menor de 2 mm.  
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Disseny en junta regular (lamparquet i tarima): les juntes de testa entre dues tables alternes 
(no adjacents corresponents a filades diferents han de quedar alineades entre sí amb una 
tolerància de: lamparquet ± 2 mm, la tarima , ± 3 mm. L´ extrem de cada peça ha de coincidir 
amb el punt mitjà de les peces adjacents amb una tolerància (b) de: lamparquet ± 2 mm, tarima 
± 3 mm.  

� Condicions d´acabament 
Les tarimes flotants s´envernissen normalment a fàbrica. No obstant es podràn millorar les 

prestacions del vernís de fàbrica segons els requisits d´ús del local en que es col.locarà.  

Control d´execució, assajos i proves 

� Control de execució 
- Suport: planitut local: es medirà amb regle de 20 cm no haguent de  manifestar-se fletxes 

superiors a 1 mm qualsevol que sigui el lloc i  la orientació del  regle. Planitut general: es 
medirà amb regle de 2 m. Es distingeixen els següents casos: parquets encolats, (no han 
de manifestar-se fletxes de més de 5 mm qualsevol que sigui el lloc i la orientació del 
regle). Parquets flotants, (no han de  manifestar-se fletxes de més de 3 mm). 
Horitzontalitat: es medirà amb regle de 2 m i nivell, no haguent de manifestar-se 
desviacions de horitzontalitat superiors al 0,5 % qualsevol que sigui el lloc i la orientació del 
regle.  

- Solera: medició de contingut d´ humitat, previament a la col.locació de qualsevol tipus de 
terra de fusta serà inferior al 2,5 %. Les medicions de contingut d´ humitat de la solera es 
faràn a una profunditat aproximada de la meitat del gruix de la solera, i en tot cas a una 
profunditat mínima de 2 cm.  

- Entarimat: col.locació de rastrells, paral.lelisme entre sí dels rastrells, nivellació de cada 
rastrell (en sentit longitudinal), nivellació entre rastrells (en sentit transversal). 
Controls finalitzada l´execució. 

- Entarimat: un cop finalitzat el enrastrellat, els rastrells haurán de quedar nivellats en els dos 
sentits (cada rastrell i entre rastrells). 

Conservació i manteniment 
En obra pot succeir que transcorrin vàries setmanes (o inclús mesos) des de la col.locació 

del parquet (qualsevol que sigui el sistema) fins l´ inici d´ operacions d´ acabament. En aquest 
cas es protegirà amb un material transpirable.  

En el cas dels parquets barnissats a fàbrica, dades les seves característiques d´acabament 
i la seva rapidesa de col.locació, es realitzaràn si es possible, després dels treballs de pintura.  

Durant els treballs d´acabament es mantindràn les condicions de higrometria dels locals. 
 
 

 
7.2.3 Revestiments cerámics per a terres i escales 
 
Descripció 
 

Descripció 
Revestiment per aabaments de terres interiors, exteriors i graons d´escales amb rajoles 

cerámiques esmaltades o no, amb mosaic ceràmic de vidre, i peces complementàries i 
especials, rebuts al suport mitjançant material d´agafament, amb o sense acabament rejuntat. 

Criteris de medició i valoració d´ unitats 
Metre quadrat d´enrajolat realment executat, incloent talls, part proporcional de peces 

complementàries i especials, rejuntat, eliminació de restes i neteja.  
Els revestiments de graó i els rodapeus, es mediràn i valoraràn per metre lineal. 

 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
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La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 
Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la del mercat CE quan sigui pertinent), el control 
mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control mitjançant 
assajos. 
- Rajoles ceràmiques (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 8.3.4): 

Gres esmaltat: rajoles amb absorció d’aigua baixa o medià - baixa, premsades en sec, 
esmaltades. Adequades per terres interiors i exteriors. 

Gres porcellanes: rajoles amb molt baixa absorció d’aigua, premsades en sec o extruídes 
per terres interiors i exteriors. Hi ha dos tipus bàsics: gres porcellanes no esmaltat i gres 
porcellanes esmaltat. 

Rajoleta Catalán: rajoles amb absorció d’aigua des de mitja - alta a alta o inclòs molt alta, 
extruídes, generalment no esmaltades. S’utilitza per enrajolat de terrassa, balcons i porxos 

Gres rústic: rajoles amb absorció d’aigua baixa o mitja- baixa, extruídes, generalment no 
esmaltades. Per revestiment d’enrajolat exteriors. 

Fang bullit: rajoles amb aparença rústica i alta absorció d’aigua, en la seva majoria no 
esmaltades. 
- Sistemes: conjunts de peces amb mides, formes o colors diferents que tenen una funció 

comú: 
Sistemes per escales; inclouen esglaons, davanter, o entornapeus, generalment de gres. 
Sistemes per piscines: inclouen peces planes i tridimensionals. Son generalment 

esmaltades i de gres. Deuen tenir bona resistència a la intempèrie i a els agents químics de 
neteja i additius per aigües de piscina. 
- Mosaic: podrà ser de peces ceràmiques, de gres o esmaltades, o mosaic de vidre. 
- Peces complementaries i especials, de molt diverses mides i formes: llistats, tacs, tires i 

algunes motllures i sanefes. 
- Característiques mínimes que deuen complir totes les rajoles ceràmiques 

El dors de les peces tindrà rugositat suficient, preferentment amb entalladures en forma de 
“cola de milano”, i una profunditat superior a 2 mm. 

Característiques dimensionals. 
Expansió per humitat, màxim 0,6 mm/m. 
Resistència química a productes domèstics i a bases i àcids. 
Resistència a les taques. 
Resistència al lliscament, per evitar el risc de lliscament dels terres, segons el seu ús i 

localització en l’edifici s’ha li exigirà una classe o altre (taula 1.1. del CTE DB SU 1). 
Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, quan es tracti de revestiment exterior, deu tenir una 

resistència a filtració determinada, segons el CTE DB HS 1. 
- Bases per enrajolar (terres): 

Sense base enrajolat directe: sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant 
pel·lícula de polietilè, feltre bituminós, estora especial, etc. 

Base de sorra o grava menuda: amb sorra gruixuda o grava menuda natural o de matxuca 
d’espessor inferior a 2 cm. per anivellar, farciment o desolidaritzar. Deu fer-se servir en estat 
sec. 

Base de sorra estabilitzada: amb sorra natural o de matxuca estabilitzada amb un 
conglomerant hidràulic. Pot servir de farciment. 

Base de morter o capa de regularització: amb morter pobre, d’espessor entre 3 i 5 cm., per 
possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. 

Base de morter armat: morter armat amb mall, l’espessor pot estar entre 4 i 6 cm. S’utilitza 
com capa de reforç per el repartiment de càrregues i per garantir la continuïtat del suport. 
- Sistema de col·locació en capa gruixuda: per la seva col·locació es poden fer servir morters 

industrials (secs, humits), semiacabats i fets en obra. Material d’agafada: morter tradicional 
(MC) (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.1.12). 

- Sistema de col·locació en capa fina, adhesius (veure Part II, Relació de productes amb 
mercat CE, 8.3.3): 
Adhesius cimentos o morters cola (C): constituït per conglomerats hidràulics, càrregues 

minerals i additius orgànics. Hi ha dos classes principals: adhesiu cimentos normal (C1) i 
adhesiu cimentos millorat (C2). 

Adhesius en dispersió o pastes adhesives (D): constituït per un conglomerant orgànic, 
additius orgànics i càrregues minerals. Existeixen dos classes: adhesiu en dispersió normal (D1) 
i adhesiu en dispersió millorat (D2). 
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Adhesius de resines reactives (R): constituït per resines sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals. Existeixen dos classes principals: adhesiu de resines reactives normal (R1) i 
adhesiu de resines reactives millorat (R2). 

Característiques dels materials d’agafada: adherència mecànica i química, temps obert, 
deformabilitat, durabilitat a cicles de gel i desglaç, etc. 
- Material de reajuntat: 

Material de reajuntat cimentos (CG): constituït per conglomerats hidràulics, càrregues 
minerals i additius orgànics, que només tenen que mesclar-se amb aigua o addició liquida just 
abans del seu ús. Existeixen dos classes: normal (CG1) i millorada (CG2). Les seves 
característiques fonamentals son: resistència a abrasió; resistència a flexió; resistència a 
compressió; retracció; absorció d’aigua. 

Material de reajuntat de resines reactives (RG): constituït per resines sintètiques, additius 
orgànics i càrregues minerals. Les seves característiques fonamentals son: resistència a 
abrasió; resistència a flexió; resistència a la compressió; retracció; absorció d’aigua. 

Beurada de ciment (L): producte no normalitzat preparat in situ amb ciment Pórtland i 
càrregues minerals. 
- Material de farcit de les juntes (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, segons 

material): 
Juntes estructurals: perfiles o cobrecantons de plàstic o metall, màstics, etc. 
Juntes perimetrals: poliestirè expandit, silicona. 
Juntes de partició: perfiles, materials elàstics o material de farcit de les juntes de 

col·locació. 
Amb el fi de limitar el risc de relliscar, els terres tindran una classe (resistència al 

lliscament) adequada conforme al DB-SU 1, en funció de l’ús i localització en l’edifici. 
 
Prescripció en quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques técniques de cada unitat d´ obra 

� Condicions prèvies: suport 
La posada en obra dels revestiments cerámics es durà a terme per professionals 

especialistes amb la supervisió de la direcció facultativa. 
En general, el suport per a la col.locació de rajoles ha de reunir les següents 

característiques: estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència mecànica, sensibilitat a l´aigua, 
planeitat. 

En quant a l´ estabilitat dimensional del suport base es comprobarà els temps d´espera des 
de la fabricació. 

En quant a les característiques de la superfiície de col.locació, reunirà les següents: 
- Planeitat: 

Capa gruixuda: es comprobarà que poden compensar-se les desviacions amb espesura de 
morter. 

Capa fina: es comprobarà que la desviació màxima amb regle de 2 m, no excedeix de 3 
mm. 
- Humitat: 

Capa gruixuda: a la base d´arena (capa de desolidarització) es comprobarà que no hi hagi 
excés d´ humitat. 

Capa fina: es comprobarà que la superfiície està aparentement seca. 
- Neteja: ausència de pols, pegots, oli, etc. 
- Flexibilitat: la fletxa activa dels forjats no serà superior a 10 mm. 
- Resistència mecànica: el forjat haurà de suportar sense rotura o danys les cargues de 

servei, el pes permanent del revestiment i les tensions del sistema de col.locació. 
- Rugositat: en cas de suports molt llisos i poc absorbents, s´ augmentarà la rugositat per 

picat o altres mitjans. En cas de suports disgregables s´aplicará una imprimació 
impermeabilitzant. 

- Impermeabilització: sobre suports de fusta o guix serà convenient preveure una imprimació 
impermeabilitzant. 

- Humitat: en cas de capa fina, la superfície tiendrà una humitat inferior al 3%. 
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En algunes superfícies com són els suports preexistents en obres de rehabilitació, poden 
ser necessàries actuacions adicionals per comprobar l´acabament i  estat de la superfície 
(rugositat, porositat, duresa superficial, presència de zones buides, etc.) 

En suports deformables o subjectes a moviments importants, s´usarà el material de rejuntat 
de major deformabilitat. 

En cas d´enrajolat près amb con capa fina sobre fusta o revestiment cerámic existent, s´ 
aplicarà previament una imprimació com a pont d´ adherència, a menys que el adehsiu a utilitzar 
sigui C2 de dos components, o R. 

En cas d´ enrajolat près amb capa fina sobre revestiment existent de terrazo o pedra 
natural, es tractarà aquest amb aigua acidulada per obrir la porositat de la rajola preexistent. 

Procés d´execució 

� Execució 
Condicions generals: 
La col.locació es realitzarà en unes condicions climátiques normals (5 ºC a 30 ºC), 

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 
desolidarització, cas de estar prevista en projecte. Aplicació, en el seu cas, d´ imprimació- 

Existeixen dos sistemes de col.locació:  
Colocació en capa gruixuda: es coloca la ceràmica directament sobre el suport, encara que 

en els sòls s´ha de preveure una base d´ arena o altre sistema de desolidarització. 
Colocació en capa fina: es realitza generalment sobre una capa prèvia de regularització del 

suport. 
- Execució: 

Pastat: 
Amb adhesius cimentosos: segons recomanacions del fabricant, es pastarà el producte fins 

obtenir una massa homogènea i cremosa. Finalitzat el pastat, es mantindrà la pasta en repòs 
durant uns minuts. Abans de la seva aplicació es realitzarà un pastat breu 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: 
Es recomanable, al col.locar, mesclar peces de varies caixes. Les peces cerámiques es 

col.locaran sobre la massa extesa presionant-la mitjançant lleugers cops amb un mazo de goma 
y movent-les lleugerament fins aconseguir l´ aplastament total dels solcs de l´adhesiu per lograr 
un contacte ple. Les rajoles es col.locaran durant el temps obert de l´adhesiu, abans que es 
formi una película seca en la seva superfície que eviti la adherència. Es recomana extendre l´ 
adhesiu en trossos no majors de 2 m2. En cas de mosaics: el paper de la cara vista es 
desprendrà després de la col.locació i la red dorsal quedarà incorporada al material 
d´agafament. En cas de productes porosos no esmaltats, es recomana l´ aplicació d´un producte 
antiadherent del ciment, previament a les operacions de rejuntat per evitar la seva retenció i 
enduriment sobre la superfície del revestiment. 

Juntes 
La separació mínima entre rajoles serà de 1,5 mm. En cas de suports deformables, la 

separació entre rajoles serà major o igual a 3 mm. 
Juntes de col.locació i rejuntat: pot ser aconsellable omplir parcialment les juntes de 

col.locació amb tires d´un material compressible abans d´omplir-les a tope. El material 
compressible no hauria d´ adherir-se al material de rejuntat o, en altre cas, ha de cobrir-se amb 
una cinta de desolidarització. Aquestes cintes són generalment autoadhesives. La profunditat 
mínima del rejuntat serà de 6mm. S´hauràn d´omplir a les 24 hores de l ´enrajolat. 

Juntes de moviment estructurals: hauràn d´arribar al suport, incloent la capa de 
desolidarització si hi fos, i la seva amplada ha de ser, como a mínim, la de la junta del suport. Es 
rematen usualment omplint-les amb materials d´elasticitat duradora. 

Juntes de moviment perimetrals: evitaràn el contacte de l´enrajolat amb altres elements tals 
com parets, pilars exents i elevacions de nivell mediante 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 parets, pilars…Es pot prescindir d´ elles en recintes amb superfícies 
menors de 7 m2. Han de ser juntes contínues amb una amplada major o igual de 5mm. 
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Quedaràn ocultes per el rodapeu o per el revestiment adjacent. Hauràn d´estar nètes de restes 
de materials d´ obra i arribar fins el suport. 

Juntes de partició (dilatació): la superfiície màxima a revestir sense aquestes juntes és de 
50m2 a 70 m2 en interior, i de la meitat d´aquestes en l´ exterior. La posició de las juntes haurà 
de replantejar-se de forma que no estiguin creuades en el pas, sino haurien de protegir-se. 
Aquestes juntes hauràn de tallar el revestiment cerámic, l´ adhesi i el morter base amb una 
amplada major o igual de 5 mm. Poden rellenar-se amb perfils o materials elàstics. 

Tall i taladrat: 
Els taladres que es realitzin en les peces per al pas de canonades, tindran un diàmetre d´ 1 

cm major que el diàmetre d´aquestes. Sempre que sigui possible els talls es realitzaran en els 
extrems dels paraments. 

� Toleràncies admisibles 
Característiques dimensionals per a colocació amb junta mínima: 

- Longitud i amplada/ rectitud de costats: 
Per L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
Per L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 
Per L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Per L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

- Planitud de superfície: 
Per L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 
Segons el CTE DB SU 1, apartat 2, per limitar el risc de caigudes al terra ha de complir les 

condicions següents: 
No presentar imperfeccions que suposin una diferència de nivell major de 6 mm. 
Els desnivells menors o igual de 50 mm es resoldran amb una pendent ≤ 25%. 
En zones interiors per a circulació de persones, el terra no presentarà buits on pugin 

introduir-se una esfera de 15 mm de diàmetre. 

� Condicions d´acabament 
En revestimients porosos es habitual aplicar tractaments superficials d´ impermeabilització 

amb líquids hidrófugs i ceres per millorar el seu comportament front les taques i evitar la aparició 
de eflorescències. Aquest tractament pot ser previ o posterior a la colocació. 

En paviments que hagin de suportar agresions químiques, el material de rejuntat ha de ser 
de resines de reacció de tipus epoxi. 

Un cop finalitzada la colocació i el rejuntat, la superfície del material cerámic sol presentar 
restes de ciment. Normalment ni ha prou amb una neteja amb una solució àcida diluida per 
eliminar aquests restes. 

Mai ha de efectuarse una neteja ácida sobre revestiments acabats de col.locar. 
Es convenient impregnar la superfície amb agua neta previament a qualsevol tractament 

químic. I aclarir amb aigua inmediatament després del tractament, per eliminar les restes de 
productes químics. 

Control de execució, assajos i proves 

� Control de execució 
- De la preparació: 

Aplicació a base de ciment: comprobar dosificació, consistència i planeitat final. 
Capa fina, desviació màxima mesurada amb regle de 2 m: 3 mm. 
Capa de desolidarització: per a sòls, comprobar la seva disposició i gruix. 
Aplicació d´ imprimació: verificar la idoneitat de la imprimació i que la aplicació es fa seguint 

les instruccions del fabricant. 
- Comprobació dels materials i col.locació de l ´enrajolat: 

Rajola: verificar que s´ ha realitzat el control de recepció. 
Morter de ciment (capa gruixuda):  
Comprobar que les rajoles s´han humitejat per immersió en aigua. 
Comprobar reglat i anivellat del morter fresc extès. 
En sòls: comprobar que abans de la col.locació de les rajoles se empolvora ciment sobre el 

morter fresc extès. 
Adhesiu (capa fina): 
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Verificar que el tipus d´adhesiu correspòn al especificat en projecte. 
Aplicació de l´ adhesiu:  
Comprobar que s´ utilitza seguint les instruccions del fabricant. 
Comprobar gruix, extensió i pentinat amb llana dentada adequada. 
Temps obert de col.locació: 
Comprobar que les rajoles es coloquen abans que s´hi formi una película sobre la 

superfície de l ´adhesiu. 
Comprobar que les rajoles se assentin definitivament abans que conclogui el temps obert 

de l´adhesiu. 
Col.locació per doble encolat: comprobar que s´utilitza aquesta tècnica en enrajolats en 

exteriors i per rajoles majors de 35 cm. o superfície major de 1225 cm2. 
Juntes de moviment: 
Estructurals: comprobar que es cobreixen i s´utilitza un segellant adequat. 
Perimetral i de partició: comprobar la seva disposició, que no es cobreixen d´adhesiu i que 

s´ utilitza un material adequat per al seu farciment. 
Juntes de col.locació: verificar que el tipus de material de rejuntat es correspon amb el 

especificat en el projecte. Comprobar la eliminació i neteja del material sobrant. 
- Comprobació final: 

Desviació de planeitat del revestiment: la desviació entre dues rajoles adjacents no ha 
d´excedir de 1mm. La desviació màxima es medirá amb regle de 2m. 

Per a paraments no ha d´excedir de 2 mm. 
Per a sòls no ha d´excedir  de 3 mm. 
Alineació de juntes de col.locació; la diferència d alineació de juntes es medirà amb regle 

de 1 m. 
Per a paraments: no ha d´excedir de ± 1 mm. 
Per a sòls: no ha d´excedir de ± 2 mm. 
Neteja final: comprobació y mesures de protecció. 

Conservació i manteniment 
Les zones recien pavimentades hauràn de señalitzar-se per a evitar que el solat sigui 

transitat abans del temps recomanat per el fabricant de l´adhesiu. Es col.locarà una protecció 
adequada davant possibles danys deguts a treballs posteriors, podent- se cobrir amb cartró, 
plàstics gruixuts, etc. 

 
 

 
7.3 Falsos sostres 
 
Descripció 
 

Descripció 
Revestiment de sostres en interiors d´edificis mitjançant plaques d´escaiola, cartró-guix, 

metáliques, conglomerats, etc., (sense juntes aparents quan es tracti de sostres continus, fixos o 
desmontables en el cas de sostres registrables), a fi de reduir l´alçada d´un local, i/o augmentar 
l´aïllament acústic i/o tèrmic, i/o ocultar possibles instalacions o parts de l´estructura. 

Criteris de medició i valoració d´ unitats 
Metre quadrat de superfície realment executada de fals sostre, inclusiu part proporcional   

d´ elements de suspensió, entramats, suports. 
Metre lineal de moldura perimetral si n´hi hagués. 
Unitat de florón si n´hi hagués. 

 
Prescripcions sobre els productes 
 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la 

Part II, Condicions de recepció de productes. Aquest control compren el control de la 
documentació dels subministres (inclosa la del mercat CE quan sigui pertinent), el control 
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mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat i el control mitjançant 
assajos. 
- Sostres suspesos (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 8.8). 
- Plafó d’escaiola, amb diferents tipus d’acabat: amb cara exterior llisa o en relleu, 

amb/sense fissura i/o material acústic incorporat, etc. Les plaques d’escaiola no 
presentaran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. 

- Plaques o plafons (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, segons material): 
Plafons metàl·lics, de xapa d’alumini, (espessor mínim de xapa 0,30 mm, espessor mínim 

del anodizat, 15 micras), xapa d’acer zincat lacat, etc. amb acabat perforat, llis o en rejilla, amb o 
sense material absorbent acústic incorporat. 

Placa rígida de conglomerat de llana mineral u altre material absorbent acústic. 
Plaques de guix laminat amb/sense cara vista revestida per lamines vinílica. 
Plaques d’escaiola (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 8.9). 
Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant: serà incombustible i estarà tractada 

contra la pudrició i els insectes. 
Plafons de taulell contraxapat. 
Lamel·les de fusta, alumini, etc. 

- Estructura d’armat de plaques per sostres continus (veure Part II, Relació de productes 
amb mercat CE, 19.5.3): 
Estructura de perfiles d’acer galvanitzat o alumini amb acabat anodizat (espessor mínim 10 

micras), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació: 
Element de suspensió: podrà ser mitjançant barra roscada d’acer galvanitzat amb ganxo 

tancat en els extrems, perfiles metàl·lics galvanitzats, tirants de reglatge ràpid, etc. 
Element de fixació al forjat: 
Si é de formigó, podrà ser mitjançant clau d’acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i 

ganxo amb cargol, etc. 
Si son blocs de entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i femella roscada 

d’acer galvanitzat, etc. 
Si son biguetes, podrà ser mitjançant brida de xapa galvanitzada, etc. 
En cas de que l’element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta 

d’escaiola i fibres vegetals o sintètiques. 
Element de fixació a placa: podrà ser mitjançant fil ferro d’acer rebullit i galvanitzat, paleta 

d’escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfilaria 
secundaria de suspensió, i cargolaria per la subjecció de les plaques, etc., per sostres continus. 
Per sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d’alumini o xapa d’acer galvanitzada, 
perfil en U amb pinça a pressió, etc., pugin quedar vist u ocult. 
- Material de juntes entre planxes per sostres continus (veure Part II, Relació de productes 

amb mercat CE, 19.2): podrà ser de pasta d’escaiola (80 l d’aigua per cada 100 kg 
d’escaiola) i fibres vegetals o sintètiques, etc. 

- Elements decoratius (veure Part II, Relació de productes amb mercat CE, 19.2.8): motllures 
o florons d’escaiola, fixats amb cola, etc. 
 
L’aplec dels materials deurà fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. 
Les plaques es traslladaran en vertical o de canto, evitant la manipulació en horitzontal. 
Per col·locar les plaques s’haurà de realitzar els ajustaments prèviament a la seva 

col·locació, evitant forçar-les per que encaixin en el seu lloc.  
 
Prescripció en quant a l´execució per unitats d´obra 
 

Característiques técniques de cada unitat d´obra 

� Condicions prèvies: suport 
Abans de començar la col.locació del fals sostre s´hauràn disposat, fixat i acabat totes les 

instalacions situades sota el forjat. Les instalacions que hagin de quedar ocultes s´hauràn 
sotmès a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s´hauràn 
executat les particions, la carpinteria de buits exteriors amb els seus acristallaments i caixes de 
persianes. 

� Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
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Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 
potencial, s’adoptaran les següents mides: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el 
contacte, es deuran seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona de unió dels dos metalls.  

Procés d´execució 

� Execució 
S´hauràn obtingut els nivells en tots el locals objecte d´actuació, marcant l´alçada de forma 

indeleble en tots els paràmetres i elements singulars i/o que li sobresurten, tal com són pilars, 
marcs, etc.  
- Sostres continus: 

Es disposaràn un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits 
per m2. 

En cas de fixacions metàliques i varilles suspensores, aquestes es disposaràn verticals i el 
lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es tracti d´un sistema 
insdustrialitzat, es disposarà l´estructura sustentante ancorada al forjat i cargolada a la perfileria 
secundària (si existeix), així com a la perimetral. Les plaques es cargolaràn perpendicularment a 
la perfileria i alternades. 

En cas de fixació amb canyes, aquestes es rebràn amb pasta d´escaiola (en la proporció 
de 80 l d´aigua per 100 Kg. d´escaiola) i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podràn 
disposar-se en qualsevol direcció.  

En cas de planxes d´escaiola, aquestes es disposaràn sobre reglons que permetin el seu 
anivellament, colocant les unions longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions 
transversals alternades.    

Les planxes perimetrals estaràn separades 5mm dels paraments verticals. 
Las juntes de dilatació es disposaràn cada 10 m i es formaràn amb un tros de planxa 

rebuda amb pasta d´escaiola a un del cantons i lliure en l´altre. 
- Sostres registrables: 

Las varilles roscades que s´usen com element de suspensió, s´uniràn per l´extrem superior 
a la fixació i per l´extrem inferior al perfil de l´entremat, mitjançant un maniguet o rosca. 

Las varilles roscades que s´usen com elements de arriostramient, es colocaràn entre dos 
perfils de l´entremat, mitjançant maniguets; la distància entre varilles roscades no serà superior 
a 120 cm. 

Els perfils que formen l´entremat i els perfils de rematada se situaràn convenientement 
anivellats, a las distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l´alçada prevista en 
tot el perímetre; els perfils de rematada es fixaràn mitjançant tacs i cargols de cap pla, 
distanciats un máxim de 50 cm entre sí. 

La colocació de les plaques s´iniciarà per el perímetre, recolçant les plaques sobre l´angle 
de xapa i sobre els perfils de l´entremat. 

En cas de plaques acústiques metáliques, la seva colocació s´ iniciarà per el perímetre 
transversalment al perfil U, recolçades per un extrem en l´element de rematada i fixades al perfil 
U mitjançant pinces, la suspensió de les quals es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix 
material que les plaques. 

� Condicions de acabament 
Les unions entre planxes es rellenaràn amb fibres vegetales o sintétiques i pasta de 

escaiola, (en la proporció de 80 l d´aigua per cada 100 kg de escaiola), i s´acabaràn interiorment 
amb pasta d´escaiola en una proporció de 100 l d´aigua per cada 100 kg d´escaiola. 

Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s´esperarà almenys 24 
hores. 

Per a la colocació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respetarà la modulació de 
las plaques, suspensions i arriostramients. 

El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt 
quedarà estable i indeformable. 
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Control d´execució, assajos i proves 

� Control d´execució 
Es comprobarà que la humitat de les plaques és menor del 10%. 
Es comprobarà el farcit d´unions i acabats. No s´admetran defectes aparents de farcit de 

juntes o el seu acabat. 
Es comprobarán les fixacions en  tacs, abraçadores, lligams i varilles. 
Es comprobarà que la separació entre planxes i paràmetres sigui menor de 5 mm. 
Suspensió i arriostramient. La separació entre varilles suspensores i entre varilles de 

arriostramient, serà inferior a 1,25 m. No s´admetrà un lligat deficient de les varilles de 
suspensió, ni hi haurà menys de 3 varilles por m2. 

Es comprobarà la planeitat en totes les direccions amb regle de 2m. Els errors en la 
planeitat no seràn superiors a 4 mm. 

Es comprobarà l´anivellament. El pendent del sostre no serà superior a 0,50%. 
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Accés principal aigüa coberta arbres Camí entrada camí peatonal

camí peatonal 2 canal recollida Carrer Pascal carrer vehícles cobertes terrasses

cobertes terrasses 2 Detall coberta detall coberta pas Detall finestra detall sala reg

Diferents cobertes Edificació auxiliar Edificació auxiliar 2 entrada peatonal entrada secundaria

Entrada secundaria 2 Façana carrer Façana SE Façana SE 2 Façana SE 3

Façana SE 4 Façana SE 5 Façana SE 6 Façana SO Façana SO 2

Façana SO 3 Façana SO 4 final camí finestra sala d'estar Forat a coberta



Garatge obert garatge tancat pendent terreny pendent terreny 2 Pilar cobertes

sala reg sala reg ampliada Sostre sotacoberta Terrassa Terrassa dormitori

Terrassa estudi PS Terrassa sala d'estar Terrassa sotacoberta terrasses menjador Terrent 2

Terreny unió terrasses Vegetació vista aèria hall Vista cobertes

vista general



passadís sobre accés accés entrada escala passadís escala sotacoberta finestra sotacoberta

balconera menjador sala reg entrada secundaria carrer porta estudi

pas pedres Façana NE Façana NE 2 Façana NE 3 Façana NE 4

Accés habitatge Façana NE 5 Façana NE 6 Detall biga Façana NE 7

camí pedres terrassa SO camí pedres 2 Camí pedres 3 estudi i sala estar

terrasses SE Façana SO Façana SO 2 Façana SO 3 Façana SO 4

jardinera cami vehícles camí peatonal accés principal Façana NO



Façana NO 2 Façana NO 3 Façana NO 4 Façana NO 5 Façana NO 6

Façana N 7
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