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Resum

Aquest projecte exposa el període de cinc mesos de pràctiques a l’empresa  

D_Tall Alçat, S.L. iniciat al Juliol i finalitzat al Desembre del 2012. 

Per un cantó he fet una descripció de l’empresa indicant com s’ha conformat, com 

s’organitza, explicant la seva estructura, el seu paper dintre de un procés constructiu i 

també he incorporat diferents gràfics on es poden veure dades interessants sobre el seu 

desenvolupament. 

Per altra banda, amb l’explicació de l’activitat desenvolupada dins l’empresa mitjançant 

text, fotografies, gràfics i esquemes s’ha volgut donar a conèixer totes les tasques que he 

realitzat.

Com a conclusions es vol donar a veure el paper que ha tingut la crisis en les empreses 

d’Espanya i es mostra mitjançant l’exemple de la ciutat de Barcelona quin és el futur de 

la construcció a curt termini, tanmateix es mostren les experiències personals viscudes. 
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1. Introducció

L’objecte del present Projecte de Final de Grau és la realització de pràctiques en l’àmbit 

de la rehabilitació a l’empresa D_Tall Alçat, S.L. 

El fet de fer aquestes pràctiques en l’empresa ha sigut molt important per a mi ja que és 

la manera de complementar la formació teòrica apresa durant la carrera i d’aquesta 

manera poder veure-la aplicada. 

Durant tot el temps que he cursat Enginyeria d’Edificació he anat veient totes les feines 

que podia dur a terme i finalment la que més m’ha cridat l’atenció ha sigut la de 

rehabilitació. Avui en dia la majoria de feina de construcció a España gira entorn a la 

rehabilitació ja que hi ha hagut molts anys en els que només s’ha fet obra nova i s’ha 

deixat de banda el manteniment dels edificis antics, de manera que ara és el moment de 

fer les operacions necessàries per a allargar vida útil dels edificis. 

La primera part del treball consisteix en una explicació de l’empresa en sí, dient com es 

va crear, com ha anat evolucionant, com està organitzada, quin tipus d’obres fa, a on les 

fa i quin tipus de clients té. Tot això amb varies gràfiques que ens fan entendre de 

manera més visual la globalitat de l’empresa. Amb aquesta explicació ens donem 

compte de com li ha afectat la crisis que patim actualment.  

Seguidament es procedeix a l’explicació de les pràctiques realitzades separant les 

tasques de despatx de les tasques tècniques. Les tasques tècniques s’han delimitat en el 

seguiment de dues obres de reforma de vivenda, incloent reforços, que són les que he 

seguit des del seu principi fins al seu final.

Finalment, s’han extret unes conclusions on s’exposen diferents reflexions sobre el 

treball fet. 



2. DESCRIPCIÓ DE
                                  L’EMPRESA



Projecte Final de Grau en Enginyeria d’Edificació 
Pràcticum a l’empresa D_Tall Alçat situada al C/ Almeria, 38 baixos 2a 

7

2. Descripció de l’empresa

2.1 L’entitat: Empresa DTall Alçat, S.L.

L’empresa es va formar al Octubre del 2001. La van formar els dos socis 
capitalistes que hi ha actualment al seu càrrec. Els dos es van conèixer 
treballant junts a l’empresa Trac, on reunien 5 anys d’experiència 
cadascú. Degut a certs motius van tenir la idea de muntar una empresa 
junts aprofitant que era la època del gran auge immobiliari. 

Primerament, van començar el negoci a Cornellà, des de casa d’un dels socis. En aquell 
temps estaven els dos sols on la idea era que el Carles s’encarregués de la part 
administrativa, l’Andreu fes de cap d’obra i de la part comercial s’encarreguessin tots 
dos a mitges. 

Després, aprofitant un contacte d’una arquitecte que tenien van desplaçar el seu despatx 
al local que tenia llogat ella, d’aquesta manera pagaven el lloguer entre les dues 
empreses i els sortia més econòmic. En aquella època disposaven d’alguns treballadors 
de personal d’obra. 

Al cap d’un temps més, al 2005, quan l’empresa ja tenia una important clientela pròpia 
van decidir tenir un despatx propi al C/ Rosselló, 286 en un 6é pis de 50 m2, on ja 
podien tenir personal propi en el despatx. Van contractar a una persona per a que portés 
tota la part comercial de l’empresa, però aquest no ho va fer bé i el van posar 
d’encarregat d’obra. 

Al següent any, al 2006, van canviar el pis que tenien per l’àtic amb 80m2 de la mateixa 
finca per a no tenir problemes d’espai, però just en aquell any va ser quan la bombolla 
immobiliaria va reventar i la feina va baixar de cop. Van haver de despatxar al 
treballador que feia d’encarregat d’obra i van contractar a una secretària que els portés 
tot el tema administratiu de manera que els socis capitalistes s’encarregaven a parts 
iguals de la part comercial i de la direcció de les obres. Van haver de despatxar a tots el 
personal d’obra que tenien ja que no se’ls podia pagar i van començar a fer-ho tot 
subcontractat.

Van aguantar així com van poder fins al 2010 que ja no es 
podien permetre el lloguer d’aquell àtic i van haver de llogar el 
local on estan actualment al C/ Almería, 38. De manera que al 
dia d’avui a l’empresa hi ha els dos socis, la secretària i un 
encarregat d’obres nou que van contractar al Maig del 2012 per 
a que els donés un cop de mà. 

Localització de l’enpresa 

En resum, tenien una idea d’empresa ben organitzada amb els departaments clarament 
diferenciats però degut a les situacions que han patit han hagut de treure la feina com 
podíen.

L’empresa des del 2001 fins al 2006 va anar creixent però al igual que moltes altres 
empreses a partir del 2006 va començar a decaure i en l’actualitat està treballant lo just 
per mantenir-se i no desaparèixer. 
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2.2 Organització de l’empresa

La organització en temps remots va sorgir de la necessitat humana de cooperar.  

En la major part dels casos, la cooperació pot ser més productiva si es disposa d’una 
estructura organitzativa.  

Persones que cooperen entre elles, treballaran molt millor si tots coneixen el paper que 
han de complir i la forma en que les seves funcions es relacionen les unes amb les altres, 
de tal manera que una estructura d’organització ha d’estar dissenyada de manera que 
sigui perfectament clara per a tothom i tothom sàpiga exactament les seves funcions. 

2.2.1 Recursos humans 

L’empresa D_Tall Alçat, S.L. és una empresa molt petita que actualment consta de 4 
treballadors, a continuació s’explica mitjançant l’organigrama de l’empresa les funcions 
de cada treballador i les relacions que hi ha entre ells:

                                         Organigrama de l’empresa 

A primer cop d’ull podem veure que es tracta d’una empresa petita que actualment 
consta de 4 treballadors. L’empresa la porten dos socis capitalistes a mitges que fan de 
caps i després es divideix en dos departaments: el d’obres pel qual hi ha un cap d’obres, 
becaris temporals i operaris temporals; i l’administratiu que el porta tot la secretaria. 

Soci 1 Soci 2 

Departament 
d’obres

Departament 
administratiu

Cap d’obres Secretària

Becaris

Operaris
temporals
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- Socis capitalistes: Els dos tenen el mateix pes en l’empresa però treballen 
totalment per separat, cadascú porta els seus propis clients i proveïdors i les 
seves pròpies obres, un no entra en les obres que gestiona l’altre a no ser que se 
li demani opinió. La seva funció principal al despatx és la de tractar amb tots els 
clients promotors per a rebre projectes i una vegada els hi demanen un 
pressupost fer-lo. Mentre que la seva funció a les obres és menys important, no 
tenen un control diari sinó que van informant-se mitjançant el cap d’obres i 
assisteixen a les visites amb el tècnic competent per a prendre algunes decisions. 
Un dels socis va una mica més per lliure sense comptar gaire amb el cap d’obres 
i fa ella la seva funció. 

- Cap d’obres: És la figura que s’encarrega de portar la obra: parla amb els 
contractistes, assisteix dia a dia al control de les obres, organitza al personal per 
a que entri i surti de la obra, té tracte directe amb els tècnics competents, 
s’encarrega d’anar a buscar qualsevol cosa necessària, assisteix a qualsevol 
emergència que tingui algun client en particular per a valorar la situació, etc. 

- Becaris: És el lloc on he estat jo. La feina del becari passa per ajudar a fer feina 
a qui es pugui ajudar, no hi ha una funció establerta ja que l’empresa amb el 
volum de treball que té no necessita cap més treballador per a una funció 
especial.

- Operaris temporals: Són aquells que es contracten temporalment quan surten 
obres grans i es fa necessària la contractació d’algun operari propi que estigui 
present durant tot el transcurs de la obra. 

- Secretària: Fa tota la feina administrativa de l’empresa: porta totes les 
facturacions, els pagaments, al comptabilitat, els papers de les obres, etc. També 
ajuda a elaborar pressupostos en el cas de que no hi hagi cap becari per a fer-ho. 

2.2.2 Recursos materials

L’empresa disposa de una sèrie de recursos materials propis dels quals té una lliure 
disposició, aquests materials els podem classificar en dos tipus principalment: 

2.2.2.1 Materials administratius: 

Es tracta de tots aquells materials que es fan servir per a poder realitzar de manera 
satisfactòria les tasques de despatx. Entre tots aquests hi han: 

- Local: El lloc on físic on es desenvolupa l’empresa i on s’emmagatzema tota la 
informació administrativa. És on estan situats tots els materials administratius. 

- Material informàtic: Ordinadors, impressores, escàner, fotocopiadora, És el 
material que s’utilitza per excel·lència per a fer tots els tràmits i gestions 
necessàries per a realitzar les obres. 
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- Telefonia: Mòbils d’empresa, telèfons fixes i fax. És el material necessari per a 
garantir la bona comunicació tant entre el personal de l’empresa com amb els 
altres agents de la obra. Els mòbils són bastants importants en l’empresa ja que 
la majoria del personal està molta part del temps en visites d’obra de manera que 
si es volen comunicar entre ells ha de ser mitjançant aquest sistema.  

- Material de despatx: Taules, cadires, llapis, gomes, bolígrafs, paper, post-it, 
clips, grapadores, tisores, etc. Són tots els materials que es fan servir pel dia a 
dia en el despatx. 

- Material d’emmagatzematge: Carpesans, portafolis, carpetes, fitxes d’obra, etc. 
Es fan servir per a emmagatzemar tots els pressupostos i informació de les obres 
que s’han anat fent. Aquests pressupostos van emmagatzemats en armaris 
seguint un ordre cronològic en el temps, de manera que si algun dia es necessita 
certa informació d’algun d’ells, sigui de fàcil accés. Igualment hi ha un codi 
intern de l’empresa per a organitzar els pressupostos. 

- Cuina: El local té a la seva disposició una petita cuina equipada amb un 
microones, una nevera i una pica per a si algun dia algun treballador té la 
necessitat de quedar-se a menjar al despatx o si algú vol deixar qualsevol cosa 
allà.

- Bany: El local disposa de un bany per a les necessitats que puguin tenir els 
empleats. 

- Font d’aigua: La oficina disposa de una màquina d’aigua per als empleats. 

El material que m’han ofert ami personalment per a realitzar les meves tasques de 
despatx ha sigut tot l’esmentat anteriorment excepte el mòbil d’empresa que degut a que 
jo no feia cap mena de tasca important que fos imprescindible l’ús d’un mòbil 
permanentment, quan volien comunicar-se amb mi ho feien a través del meu mòbil 
personal.

2.2.2.2 Materials d’obra: 

Es tracta de tots aquells materials que es fan necessaris per a la realització de la obra: 

- Magatzem: Està situat just al costat del local. És un espai que serveix per a 
guardar tot el material d’obra sobrant fins el dia en que faci falta fer-lo servir, 
entre d'altres coses. 

- Material d’obra: Maons, peces ceràmiques, sacs de morter i formigó, rajoles, 
gresite, etc. Tot el material d’obra que hi ha al magatzem és del que ha anat 
sobrant d’altres obres en que s’ha demanat massa, de manera que si algun dia es 
necessita l’ús del mateix, ja no fa falta comprar-lo de nou. 
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- Material auxiliar d’obra: Escales, puntals, taulons, cavallets, etc. Material que 
es té pel moment en que es pot contractar algun operari propi durant un temps 
determinat. Normalment com tots els operaris són subcontractats ja disposen de 
tots aquests materials auxiliars en els recursos materials de l’empresa 
contractada. 

- Eines: Cubes, pales, radials, martells, escarpes, etc. Material que es té pel 
moment en que es pot contractar algun operari propi durant un temps determinat. 
Normalment com tots els operaris són subcontractats ja disposen de tots aquests 
materials auxiliars en els recursos materials de l’empresa contractada. 

- Epis: Arnés, guants, casc, etc. Material per a la seguretat pròpia dels 
treballadors. 

- Motocicleta: Es disposa de una motocicleta per si algun treballador ha de fer ús 
d’ella per a desplaçar-se. En aquesta empresa es fa indispensable l’ús de 
motocicleta ja que en una jornada de treball t’has de desplaçar a molts llocs i 
sovint bastant separats els uns dels altres, de manera que si vas amb transport 
públic perds molta estona de viatge. 

Un dia el cap d’obres i jo vem endreçar i vem realitzar un inventari del magatzem per 
tenir un cert ordre. 

       Inventari del magatzem



Projecte Final de Grau en Enginyeria d’Edificació 
Pràcticum a l’empresa D_Tall Alçat situada al C/ Almeria, 38 baixos 2a 

12

Com s’ha dit anteriorment la manera en que l’empresa es mou per a realitzar les feines 
és mitjançant la subcontractació, per tant la majoria de recursos materials d’obra de que 
disposa seran mínims i seran empleats en casos excepcionals. Normalment quan es 
contracten a operaris propis és quan surten obres realment grans, però com a molt poden 
sortir un parell d’aquestes a l’any actualment. 

Els recursos materials d’obra no em feien cap servei a mi en la meva tasca a l’empresa, 
degut a que tots estan encarats als operaris. Només hi ha una excepció que és la 
motocicleta, però no me la van deixar degut a que un dels meus caps no volia tenir 
problemes en el cas de patir un accident, per tant, no podia ni agafar la moto de 
l’empresa ni deixava que em portessin ells en moto, de manera que m’havia de moure 
en transport públic tot el temps. Això em feia una mica difícil el seguiment de les 
tasques tècniques del cap d’obra de l’empresa que era amb el que en un principi havia 
de realitzar les pràctiques, de manera que em vaig haver de centrar més en el seguiment 
del dia a dia d’algunes obres. 

2.2.3 Intranet

L’empresa disposa d’un sistema informàtic d’organització de obres. S’organitzen les 
obres en 3 carpetes connectades mitjançant una xarxa interna de manera que tots els 
ordinadors del despatx hi puguin accedir i puguin modificar la informació necessària.  
Aquestes 3 carpetes són: 

- Pressupostos: Hi han totes les obres que han anat arribant, tant si s’han fet com 
si no. 

- Obres: Hi han les obres que s’estan duent a terme i les obres que s’han realitzat 
fins al moment. 

- Varis: Hi han prontuaris de materials, plantilles i altre informació per a redactar 
pressupostos i fer fulls de costos. 

Aquest sistema el que fa és organitzar les per codis, que a la vegada coincideixen 
cronològicament amb l’ordre en que han anat arribant. Aquests codis també diferencien 
la persona que ha portat la obra, per exemple: 

“ 2073-ae” on el “2073” és el nº d’expedient de la obra i el “ae” significa Andreu Espí. 

Dintre de cadascuna de les carpetes de les obres hi ha tota la informació de cada obra: 

- Projectes o ITES 
- Fotografies
- E-mails importants 
- Pressupost de l’empresa 
- Pressupostos dels contractistes 
- Plans de seguretat 
- Fulls de costos 
- Certificacions en alguns casos 
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De manera que si es vol consultar o modificar alguna cosa estigui ràpidament al nostre 
abast.

La secretària de l’empresa disposa de un programa informàtic més complert per a fer 
certes gestions de les obres i de l’empresa. Aquest programa es diu “Gespro pyme”. 
Amb aquest software personalitzat per a les funcions a les quals es dedica l’empresa, 
inclou: 

- Llistats de clients 
- Llistats de proveïdors 
- Llistats d’administradors 
- Localització de les obres 
- Factures
- Pressupostos
- Altres...

Amb tot això es poden portar tots els pagaments i facturacions al dia, es poden fer 
estadístiques de diferents dades de l’empresa per a veure el seu balanç, es tenen totes les 
dades de tota la gent amb la que s’ha col·laborat per si algun dia es vol tornar a 
contactar amb ells i altres funcions que serveixen per a l’àmbit administratiu de 
l’empresa. 
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2.3 Activitat de l’empresa

L’entitat basa les seves feines en dues parts clarament diferenciades: 

- Pressupostos
- Gestió de la obra 

En una primera instància realitza els pressupostos que li demanen els propietaris per tal 
de poder tenir una idea clara del cost econòmic de la obra, partida per partida. Una 
vegada aquest pressupost s’accepta entra en joc la segona tasca que realitza l’empresa: 

Agents que intervenen en la obra 

En el esquema es pot veure clarament que l’empresa D_Tall Alçat el que fa és 
simplement fer de vincle entre el promotor o l’arquitecte i els contractistes, de manera 
que la seva funció és la de organitzar als contractistes de manera que aquests entrin i 
surtin de manera que es segueixi un ordre eficient i eficaç en la realització de les 
tasques.

Podríem dir que en l’àmbit tècnic el personal de D_Tall Alçat en les obres assoliria el 
paper d’Enginyer d’Edificació, tot i que en la presa de decisions importants sempre 
hauria de consultar-ho amb un tècnic autoritzat ja que en la seva plantilla no hi figura 
cap tècnic titulat.  

Tanmateix, l’empresa s’encarrega de tota la paperassa necessària per a poder començar 
a fer les obres: 

- Pla de seguretat 
- Obertura del centre de treball 
- Llicencies d’obra menor 
- Llibre de subcontractació 
- Documentació dels subcontractats 

Promotor 

Tècnic
competent 

D_Tall Alçat, 
S.L.

Contractista

1
Contractista

2
Contractista

3
Altres contractistes

Operaris 1 Operaris 2 Operaris 3 Altres operaris Altres
subcontractistes

Subcontractista 
3

Subcontractista
2

Subcontractista 
1

Operaris del 
subcontractista 1 

Operaris del 
subcontractista 2

Operaris del 
subcontractista 3 

Operaris dels 
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De manera que els serveis que dona l’empresa anirien des de la realització del 
pressupost i el posterior encàrrec de la obra fins la entrega de la mateixa sense la 
necessitat de que el promotor s’hagi d’ocupar de realitzar cap mena de tràmit que no 
hagi de fer ell personalment. 

A demés els plaços de pagament són bastant còmodes per al promotor. Normalment el 
promotor ha d’abonar un 30% del total al inici de les obres, un 30% a la meitat de la 
obra i un 40% a la finalització de la mateixa. Però normalment per als clients que ho 
demanen només cobren el 30% de la obra al seu inici i la resta ho van cobrant a plaços 
durant un termini de un any, d’aquesta manera el client no ha de pagar tants diners de 
cop.

Es podria dir que l’empresa D_Tall Alçat és una empresa de gestió de la obra. 

2.4 Dades d’interés de l’empresa

2.4.1 Tipologia de les obres

L’entitat realitza els següents tipus d’obres: 

- Rehabilitació:

o Rehabilitació de façanes 
o Reforços estructurals 
o Rehabilitació de patis de llums 
o Substitució i manteniment de xarxa de sanejament 
o Restauració d’elements ornamentals i decoratius 
o Manteniment integral i senyalitzacions horitzontals i verticals de 

garatges i aparcaments 

- Reformes: 

o Enderrocs
o Reforços estructurals 
o Paleteria  
o Impermeabilitzacions 
o Paviments 
o Instal·lacions  
o Fusteria
o Alumini 
o Pintura
o Sanitaris, griferies i electrodomèstics 
o Elements decoratius 

- Cobertes
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De tots aquests tipus d’obra que vol fer he fet un recull de les obres que han sortit 
durant el temps que he estat jo treballant: 

0 2 4 6 8 10 12 14

Manteniments de vivendes

Cobertes

Rehabilitacion d'edificis

Façanes

Reformes de vivendes

Patis

Instal·lacions

Reforços

Aparcaments

Petites intervencions Nº d'obres acceptades

Nº d'obres rebudes

Tipologia d'obres

Gràfic de tipus d’obres 

Com es pot veure en el gràfic les obres més comuns que ha rebut l’empresa en el temps 

que he estat jo són de façanes, rehabilitació d’edificis i manteniments de vivendes. Però 

en canvi les que més han acceptat han sigut les de manteniments de vivendes i les de 

façanes.

Per tant, podem concloure que les obres que més acceptació tenen, amb un 90%, són 

les de manteniments de vivendes. Això és degut a que els clients que ofereixen les petites 

intervencions en les vivendes solen ser clients de confiança que pel poc cost que tenen 

no demanen altres pressupostos. 
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2.4.2 Àrea d’influència

Com he dit al principi de tot, l’àmbit d’actuació de l’empresa principalment és 
Barcelona ciutat i en algunes ocasions les seves rodalies. Durant tot el temps que he 
estat jo a la empresa he anat anotant la situació de cadascuna de les obres 
pressupostades de manera que podem veure quines són les zones de Barcelona on 
s’actua més. 

Mapa de situació de les obres pressupostades 

Primerament podríem dir que no hi ha cap pauta lògica aparent per a determinar una 
àrea concreta d’influència de l’empresa ja que com es pot veure les obres 
pressupostades s’escampen per tota l’àrea de Barcelona.

El que si que podem veure és que la gran majoria de les obres estan situades a 
l’Eixample, on hi ha edificis molt vells i malmesos que han tingut una falta de 
manteniment important durant molt de temps i ara és quan moltes comunitats de veïns 
estan fent obres. Aquests pisos de l’Eixample disten bastant de la localització actual de 
l’empresa però si que estan a prop de on estava situada antigament, de manera que pot 
ser que molts administradors de finques encara conservin el contacte. 

Podem veure algunes obres a la zona alta de Barcelona (Sant Gervasi, Sarrià, etc.). 
Moltes d’aquestes són obres de particulars adinerats que volen fer reformes a pisos per a 
lloguer. Aquests promotors ens demanen pressupost degut a que tenen contacte directe 
amb arquitectes de confiança o són particulars que coneixen als directors de l’empresa o 
que els hi ha fet obres satisfactòries abans. 

Per últim podem veure algunes obres puntuals situades a les afores de Barcelona o molt 
lluny de la situació de l’empresa, això és degut a que els administradors de finques 
tenen finques per tota Barcelona i rodalíes. 
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2.4.3 Tipologia dels clients

Els agents més habituals que ens proporcionen les obres són: 

- Administradors de finques: que són els que ens passen els projectes per tal de 
fer-nos saber les necessitats que tenen els veïns.

- Arquitectes: amb els que ja hi ha una certa confiança degut a altres obres que 
s’han realitzat anteriorment amb ells i ens donen les obres directament a 
nosaltres si els i fem un preu assequible.  

- Particulars: que volen pressupostos per fer unes obres, ja siguin coses petites o 
per una comunitat de propietaris. 

En canvi, els tipus de clients que són els cobriran econòmicament el cost de la obra són: 

- Comunitats de propietaris: Quan s’han de fer intervencions que afecten a les 
zones comuns de l’edifici i ho paguen amb un fons comú de tots els veïns. 

- Particulars: Quan es fan intervencions a zones privades, normalment a l’interior 
de vivendes. 

De tota la feina de la recepció de obres se’n encarreguen els dos caps, on a la vegada 
cadascú té els seus clients més habituals. 

A continuació he fet un gràfic on es pot veure visualment quantes quantes obres ens ha 
demanat pressupost cada agent en el temps que he estat jo a l’empresa i a la vegada per 
a quin tipus de client anava destinada la obra: 
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Com es pot veure a la gràfica els agents que més obres ens passen són els 

administradors de finques amb 40, seguits dels particulars amb 13 i per acabat els 

arquitectes amb 6. 

Al mateix temps podem veure com la gran majoria dels clients que sol·liciten les obres 

són comunitats de propietaris amb un 93% i el 7% restant són de particulars. 

Tenint en compte l’anterior gràfica de tipologia d’obres on hem vist que les més 

acceptades són de manteniment de vivendes i aquí veiem que la major part de clients 

són comunitats de propietaris, podem concloure que la majoria de reparacions de les 

vivendes seran segurament causa d’alguna patologia que ha tingut l’edifici degut al seu 

mal estat de conservació. 



3.ACTIVITAT DESENVOLUPADA 
                            PER L’ALUMNE
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3.1 Tasques de despatx

3.1.1 Pressupostos

La empresa constructora on he treballat adquireix les obres mitjançant la realització dels 
pressupostos sol·licitats, per tant es pot dir que aquests són tant o més importants que la 
pròpia obra, parlant per el aspecte econòmic de la empresa, ja que si la obra no és 
acceptada pel promotor aquesta no es farà mai. 

Els promotors que volen realitzar les obres prenen per costum entre 3 i 5 pressupostos 
de referència per a poder escollir, per tant la competència en aquest sector és força 
elevada, i més tenint en compte que, amb la crisis que colpeja al país i sobretot al sector 
de la construcció, les constructores fan les feines pels preus més baixos possibles. Amb 
això vull dir que les obres malauradament no es poden pressupostar com s’haurien de 
fer sinó de la manera més barata i alhora més rentable possible. Això es fa patent en el 
cas de la obra del C/ Sagunt que s’explica en els annexes. 

Els promotors, normalment, de tots el pressupostos que tenen per comparar agafen el 
més barato, a no ser que sigui excessivament més barato que els demés, però si els preus 
són molt similars el promotor es pot fixar una sèrie de coses que són les que s’han de 
tenir en compte alhora de redactar-lo. Aquestes coses a tenir en compte són: 

- Aspecte extern del pressupost: Bona presentació, facilitat per identificar i trobar 
les coses, aparença de fotografies que el facin més “lleuger”, etc.

- Explicació entenible: La gent busca una explicació amb un llenguatge tècnic per 
a demostrar professionalitat però alhora que no sigui excessivament rebuscat per 
a que sàpiguen ben bé de que tracta allò que llegeixen.

- Preus: Els preus han de romandre en la línia dels demés pressupostos demanats 
sempre que surti rentable per l’empresa, ja que si aquest es molt barato la gent 
no se’n refia però si és excessivament car la gent no està disposada a pagar. 
Moltes vegades el pressupost escollit és el més barato de tots els pressupostos 
que segueixen la mateixa línia de preus.

- Seny: Es busca que tots els preus concordin (ex: que reparar una esquerda petita 
no costi més que reparar una esquerda gran) i que el sumatori dels mateixos 
sigui correcte, ja que sinó es produeix una disminució de la confiança per la 
professionalitat.

- Fotografies: La presència de fotografies en el pressupost fan que la gent pugui 
veure el estat real del que s’està pressupostant i pugui valorar de manera més 
objectiva el pressupost.

- Imatge de l’empresa: Igualment un factor de bastant de pes alhora de decantar-
se per un o per l’altre és la imatge de l’empresa, és a dir, la bona o mala 
reputació de la mateixa. Aquest factor es fa favorable amb la bona feina de les 
obres realitzades.
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Per tal de poder satisfer aquests factors descrits existeixen una sèrie de tàctiques 
comercials que es poden aplicar: 

- Aspecte extern del pressupost: Separar les partides per capítols clarament 
diferenciats, posar a cada partida un títol breu i curt que la defineixi de manera 
que es pugui identificar ràpidament sense necessitat d’haver de llegir tot el 
epígraf, fer un resum final del total de preu de cada capítol per a que la gent 
pugui fer un recompte més ràpid i adjuntar al final del pressupost un quadre 
resum dels capítols i els preus totals.

- Explicació entenible: Introducció de totes les referències de materials i 
normatives possibles per a donar una seguretat del que s’està pressupostant i 
intentar no deixar res sense definir.

- Preus: La empresa sempre té un marge de guanys predefinit però si fa falta 
aquest marge es pot baixar per tal d’abaratir el cost. També el que es fa si no es 
pot baixar suficientment el cost amb marges més baixos és fer amidaments i 
costos a la baixa per tal de que el client accepti el pressupost i una vegada ja s’ha 
començat la obra, si hi han amidaments superiors se li comunicarà al client per a 
que aboni la diferència de preu.

- Seny: S’han de repassar els preus un per un per a que hi hagi concordança entre 
tots ells.

- Fotografies: S’adjuntaran en el pressupost les fotografies on es vegi l’element a 
tractar més malmés per tal de que la gent pugui veure que la reparació d’allò és 
urgent i aparentment és més complicada del que sembla. Igualment és bo posar 
una foto general del cos que tracta el capítol (patis, façana principal, façana 
posterior, coberta, etc.) per a que la gent es pugui situar en la zona que s’està 
pressupostant.

- Imatge de l’empresa: Simplement s’han de fer les obres amb la màxima qualitat 
i garanties possibles per tal de que la popularitat de l’empresa vagi en augment.

La realització dels pressupostos es fa de forma totalment gratuïta, per tant totes les hores 
empleades en l’elaboració dels mateixos si finalment no els accepten es podria dir que 
són diners perduts per l’empresa. 

Gràfic de volum de feina 

En el gràfic s’aprecia el volum de pressupostos 

fets durant la meva estada a l’empresa. Com es 

pot veure, tot i l’aplicació de totes aquestes 
tàctiques comercials els pressupostos acceptats 

són clarament molt inferiors als pressupostos 

realitzats. Aquesta proporció pels temps en els 
que ens trobem és bastant alta. 
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Relació de pressupostos 2012
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 Gràfic de volum de feina de tot un any. Podem observar que no hi ha cap criteri de obres rebudes i 

acceptades sinó que cada mes és diferent, hi ha mesos bons i mesos dolents. Es pot veure que mes o 

menys la mitja de pressupostos acceptats és de 23%, tot i que amb punts molt crítics com el mes de Maig 
amb un 0% d’acceptació. 

En els pressupostos s’han de deixar totes les zones d’intervenció i les formes 
d’intervenció clarament definides, igual que els materials, ja que els clients en moltes 
ocasions firmen un pressupost amb una sèrie de condicions de materials i tasques, però 
una vegada començada la obra comencen a demanar canvis respecte al que inicialment 
s’ha signat de manera que si no els hi fas et poden amenaçar amb el no pagament de les 
feines i has d’acabar cedint. Si tot el que el que es posa en el pressupost es defineix de 
manera clara, el client en cas d’un canvi haurà d’abonar la diferència de preus i no 
podrà amenaçar amb el no pagament de les obres ja que estarà justificat davant d’ un 
possible judici. 

Tipus de pressupostos

Durant tot el temps que he estat en la empresa hem fet pressupostos procedents de tres 
tipus de fonts, segons de quina manera ens arribava la informació de la obra, fèiem el 
pressupost de una manera o de una altra: 

- Projectes d’arquitectes o arquitectes tècnics:

En un projecte bàsic i executiu que un promotor ha encarregat a un arquitecte o 
arquitecte tècnic hi ha un estat de amidaments on les partides ja estan definides, per tant 
la feina per a redactar el nostre pressupost es basa en passar la informació del estat 
d’amidaments al nostre format, recopilar els pressupostos necessaris dels diferents 
contractistes, fer les visites d’obres oportunes per a veure l’estat dels elements a 
intervenir i col·locar els nostres preus mitjançant els fulls de costos que s’explicaran al 
apartat 3.1.2. 
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- ITEs: 

En el cas d’un ITE elaborat per un tècnic competent s’indiquen els elements a reparar de 
la finca en qüestió, així com els seus temps límit de reparació, per tant no partim de cap 
text previ que ens digui exactament totes les tasques i materials que hem fer servir per a 
la resolució dels problemes, de manera que per a la elaboració d’aquests he hagut de 
plasmar en el paper tots els coneixements que he adquirit durant la carrera per a 
solventar els diferents problemes que es plantejaven. Òbviament hi ha molts aspectes 
que encara no se com s’han de fer degut a que no tinc la suficient experiència o altres 
aspectes que penso en fer-los de una manera però realment hi ha una altra manera més 
fàcil o més econòmica, tots els dubtes que tinc els vaig preguntant als meus tutors per a 
poder redactar el pressupost de la manera més adient possible. 

En la empresa hi ha una carpeta on emmagatzemen tots els pressupostos realitzats 
durant els anys que l’empresa està en actiu, a vegades he hagut de mirar pressupostos 
similars als que estic redactant per tal de tenir una idea de com solventar certs 
problemes.  

La elecció dels materials a emplear les feia el meu tutor ja que sap exactament quins són 
més adients i econòmics per a cada obra. 

Per a l’elaboració dels preus finals, igualment que en els pressupostos provinents de 
projectes tècnics, s’han recopilat pressupostos de diferents contractistes i s’han col·locat 
ens els nostres fulls de costos per tal de treure els preus finals de venta. 

- Reparacions puntuals que no necessiten la supervisió de cap tècnic

Hi han pressupostos que ens demanen directament els promotors on s’han de fer tasques 
molt puntuals que no precisen un projecte tècnic. Aquestes tasques solen ser accidents 
puntuals que s’han produït ja sigui per un error a la hora de fer alguna obra o per una 
situació anormal.  

Per a la elaboració d’aquests pressupostos es seguirà el mateix procediment que per als 
ITEs però amb la diferència que haurem de fer una visita a la finca per a poder detectar i 
analitzar el problema per aportar la millor solució possible. 
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Parts del pressupost 

- Fitxa identificativa

El primer full de tots els pressupostos és una fitxa d’identificació on es pot diferenciar 
clarament de quina obra es tracta, a on està arxivada, el dia de elaboració del pressupost, 
el promotor i el tècnic. 

                             Exemple de fitxa identificativa 

- Capçal amb logo i fitxa identificativa

En cadascun dels fulls hi ha en la part superior dreta el logo de la empresa per a que 
quedi clar de qui és el pressupost i una identificació reduïda de la obra. 

  Exemple de capçal  

- Numeració de pàgines

Totes les pagines estan numerades per tal de que si s’extravia alguna per el motiu que 
sigui hi hagi constància de que falta una pàgina. 

- Identificació de la partida

Codi de numeració de les partides per identificar-les ràpidament. 
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- Descripcions de les partides

Tota la informació referent a la explicació de les intervencions mitjançant: 

- Títols
- Títols de partides 
- Epígrafs
- Amidaments 

Exemple de descripció d’una partida. En verd el títol del capítol, en vermell el títol de la partida, en 

marró l’amidament i en blau l’epígraf. 

- Preu de venta

Preus de venta individuals de cada partida i sumatoris en els diferents capítols i en el 
pressupost sencer. 

- Resum final

Quadre pressupostari del conjunt de la manera que es cregui necessaria. Es tracta d’un 
breu resum per a que el client tingui d’una manera clara el còmput general de la 
intervenció i el seu cost. 

       Exemple de resum final
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- Plec de condicions

Condicions de les responsabilitats que recauen en l’empresa i les que no, assegurances, 
condicions de pagaments, material homologat, etc. 

                Exemple de plec de condicions 

- Signatura de l’empresa i del promotor
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3.1.2 Fulls de costos

Què són? 

Per a completar la realització d’un pressupost, s’han d’estipular els preus pels qual es 
farà el mateix. Aquests preus de venta seran els principals motius de que un promotor es 
decanti per una oferta o per una altra, així que s’ha d’anar molt en compte amb ells. 

Per a estipular aquests preus de venta la empresa fa servir una sèrie de fórmules que són 
les que permeten que hi hagi uns guanys al acabar la obra. Aquestes fórmules es basen 
en tants per cents de comissions. En cada una de les obres del món de la construcció hi 
ha unes jerarquies, cadascun d’aquests eslavons s’emporta una certa comissió per la 
obra, per tant si sumem les comissions que s’emporta cadascun dels diferents eslavons 
ens trobem que poden passar dues coses:  

- Que s’hagin d’inflar molt els preus respecte al que realment costaria fer la obra i 
el promotor hagués de pagar aquesta diferència. 

- Que els operaris, que serien l’últim eslavó, haguessin de fer les feines cobrant lo 
mínim. 

              Jerarquia de la obra 

Per tant, els fulls de costos són una eina que té l’empresa que el que permet és poder 
calcular aquestes tants per cents de marges respecte al cost real de la obra i d’aquesta 
manera poder veure si interessa o no fer-la, encara que com està actualment el país 
s’accepten totes les ofertes de feina encara que el marge que es tregui sigui molt baix. 

Per què i quan es fan servir? 

Normalment aquests fulls de costos es fan servir per a obres on hi hagi un volum 
considerable de partides i d’aquesta manera es pot veure tot el conjunt de preus de la 
obra d’ una manera més fàcil i també es pot anar modificant el preu de cada partida per 
separat per anar tenint els valors desitjats. Per a obres molt petites on no fa falta ni la 
intervenció de un tècnic (com pot ser una reforma de desperfectes d’acabats d’una 
vivenda), normalment s’estipula el preu total directament amb el promotor i després 
s’encarreguen les feines a un contractista per un preu raonable que permeti una comissió 
tant per nosaltres com pel contractista, no fa falta ni dividir el preu en partides. 

Arq

Gestió de la 
obra

Contractistes 

Subcontractistes 
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Quan es porta molt de temps en el món de la construcció es pot veure que sempre o 
gairebé sempre hi ha algun tipus de problemes en quant als preus estipulats des de un 
principi ja que el promotor vol materials més cars, van sorgint coses que no estaven 
pressupostades que vol que es facin i després no les vol pagar, etc. Per tant, els marges 
de comissió no només es pensen de cara a la diferència de preu de guanys sinó que 
també es pensen per a possibles problemes que hi puguin haver a posterior a la obra i 
d’aquesta manera no haver de fer front a un dèficit de diners.

En les obres que s’explicaran a l’apartat 3.2.1 es podran veure alguns casos dels 
explicats anteriorment. 

Com funcionen? 

El full de costos de la nostra empresa es fa en un format excel predefinit on s’han 
aplicat una sèrie de fórmules a les cel·les per a que només s’hagin d’omplir els espais 
buits de manera que el programa et calculi tota la informació necessària. 

A continuació es procedirà a explicar les parts i el funcionament del full de costos: 

El full de costos està dividit per tres parts clarament diferenciades: 

- Informació de la obra 
- Resum total de preus i marges 
- Preus i marges desglossats 

Exemple de full de costos. En verd, la informació de la obra. En vermell, el resum total de     
preus. En lila, els preus i marges desglossats.  
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1. Informació de la obra

El primer que fem quan obrim un full de costos és complimentar-lo amb la informació 
de la obra per a que una vegada l’obrim podem reconèixer clarament el que estem 
mirant. Tot i que cada obra té la seva pròpia carpeta comú per identificar-la ràpidament. 

2. Introduir la comissió de l’administració

En la casella pertinent s’ha d’introduir la comissió que s’emporta l’administració. 
Aquesta comissió que s’emporta realment no hi ha un motiu legal pel qual hagi de ser 
així però a mesura que han anat passant els anys, les administracions han anat estipulant 
aquesta comissió de manera que si tu no els hi vols donar, simplement no et donen la 
obra. Aquí es torna a fer patent que tothom vol emportar-se alguna part. Normalment la 
comissió que s’emporta la administració és de un 10% tot i que a vegades aquesta pot 
baixar a un 5%. 

       Casella de la comissió  

3.Preparació de partides

Totes les partides introduïdes i redactades en el pressupost fet anteriorment s’han de 
posar una per una en la columna de “subcontractacions/dtall”. Es tindrà en compte 
dividir els grups de partides d’alguna manera per a que siguin fàcilment identificables 
seguint el ordre del pressupost. Igualment el full de costos es divideix per capítols en 
diferents quadres, on cada capítol tindrà el seu propi sumatori de preus. 

4. Introducció d’amidaments

S’han d’introduir tots els amidaments que s’han estipulat en el pressupost, ja sigui que 
vinguessin donats per el projecte o que els haguem tret nosaltres a partir de visites 
d’obra. Aquests amidaments s’introduiran en la columna de “Nº unitats”.

5. Introducció de preus unitaris

En la columna “P.unitat” es posaran tots els preus que s’està disposat a pagar per la 
realització de la feina. Aquests preus poden venir donats de 2 maneres diferents: 

- Preus estipulats pels caps: Els caps de l’empresa porten molts anys fent 
rehabilitacions i les partides gairebé sempre solen ser molt repetitives en totes les obres, 
de manera que ells ja saben els preus aproximats amb els que els seus subcontractistes 
treballen, per tant simplement estipulen un preu raonable on ells puguin guanyar un tant 
per cent i després el que faran serà intentar comprar la partida al subcontractista pel més 
barato possible.
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- Preus estipulats pels subcontractistes: Pràcticament vindria a ser el mateix que hem 
dit anteriorment però amb la diferència de que aquests preus que demanen els 
subcontractistes no se saben prèviament, això es sol donar en partides que no són gaire 
comuns en les obres o en partides en les que es vol saber el preu exacte per a no 
arriscar-se a poder pressupostar una quantitat que després no es podrà assumir. Per a 
saber els pressupostos dels subcontractistes simplement se’ls hi envia un mail o es fa 
una trucada i es donen les dades de la partida que es vol dur a terme, els subcontractistes 
al cap de uns dies t’envien el pressupost d’allò demanat.

Moltes vegades els preus estipulats amb els subcontractistes per fer partides 
independents no són preus unitaris sinó preus totals que se li pagaran per fer la tasca, 
per tant en aquestes ocasions escriurem en la columna “P.unitat” el preu total que hem 
acordat i en la columna “Nº unitats” tan sols escriurem un 1 indicant la totalitat de la 
partida.

Un cop fets els passos 4 i 5 el programa ja et calcula el preu de cost de cadascuna de les 
partides amb la formula següent: 

Preu de cost = Amidaments x Preu Unitari 

I els situa en la columna “Preu cost” . Igualment ja fa un sumatori de tota la columna 
per tal de treure el preu de cost total de cada capítol. 

6. Introduir els tant per cents de marges

Per a cada partida es calculen els marges que es volen obtenir per la empresa per a fer 
front a totes les despeses i per a poder guanyar un tant per cent de guanys. Normalment 
aquest tant per cent es situa en un 20%. Si en el preu final del pressupost es veu que ha 
pujat molt es poden baixar en certes partides els marges fins a un 10% per tal d’abaratir 
al màxim el pressupost. Aquests marges es col·loquen a la columna “Marges”. Els 
marges es posen en tant per u per a que el programa entengui clarament la fórmula. 

Un cop introduïm aquests marges, el programa automàticament calcula a la columna 
“Preu venda” tots els preus estipulats anteriorment mitjançant la fórmula: 

Preu venda = Preu cost x Marges 

I igualment que abans fa un sumatori de tota la columna per tal de treure el preu venda 
total de cada capítol. 

           Quadre de preus i marges desglossats. 3. Partides 4. Amidaments 5. Preus unitaris 6. Marges 

3  4 5 6
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7. Càlcul dels paràmetres de cada capítol

Un cop introduïdes totes aquestes dades per a cadascun dels capítols, el programa 
automàticament ja calcula tota la informació necessària que ens interessa saber sobre la 
economia de la obra. Els càlculs que fa el programa són: 

- Càlcul del marge: Es calcula la diferència de preu entre el preu de cost i el preu de 
venta.

Marge = Preu de venda – Preu de cost 

- Càlcul del tant per cent de marge real: El marge anterior segons càlculs financers no 
és un marge real, per tant per aconseguir un marge real s’aplica una fórmula especial 
basada en probabilitats que ens el donarà. Per a fer-la més senzilla, tot i que no és 
exacta, aquesta formula es podria resumir en: 

(Preu venda - Preu de cost)
Preu de venda 

Per exemple: Per a un marge de un 20% el marge real serà del 17%. 
           Per a un marge de un 10% el marge real serà del 9%. 

- Càlcul del preu de venta final: Simplement es tracta del preu de venta tenint en 
compte tots els marges i comissions que s’apliquen. Aquest és el preu que es 
pressupostarà al promotor. Per a calcular-lo es fa servir la següent fórmula: 

Preu venta
(1 - % comissió) 

- Càlcul de la comissió: És el càlcul real de la comissió que s’emporta l’administració 
per la realització de cadascuna de les partides. Aquest càlcul es fa amb la fórmula: 

Comissió = Preu de venta final – Preu de venta 

Per a tots aquests càlculs anteriorment definits també es realitza un sumatori total de les 
columnes on estan situats, encara que el més important i el que ens interessa saber és el 
Preu de venta final total de cada capítol. 

En el cas de que en les obres els materials els posem nosaltres es farà el mateix 
procediment descrit anteriorment també amb els materials per tal de poder treure el preu 
cost d’aquests materials i els marges pertinents. 

Quadre de preus i marges desglossats. En marró, càlcul de la comissió. En lila, càlcul del % de marge 

real. En verd, càlcul del marge. En vermell, càlcul del preu de venta final. 
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8. Càlcul dels paràmetres generals

Finalment, el programa ens fa un resum de totes les dades obtingudes per a cada capítol 
de manera que podrem veure de forma general una sèrie de paràmetres per a valorar si 
ens interessa o no fer la obra amb aquelles condicions. Els valors que ens dona aquest 
quadre resum són: 

- Sumatori dels preus de cost: Es sumen tots els preus de cost totals de cadascun dels 
capítols per tenir una referència general. 

- Sumatori dels marges: Es sumen tots els marges totals de cadascun dels capítols per 
tenir una referència general.

- Sumatori de les comissions: Es sumen totes les comissions totals de cadascun dels 
capítols per tenir una referència general.

- Sumatori dels preus de venta: Es sumen tots els preus de venta totals de cadascun dels 
capítols per tenir una referència general.

- Càlcul del % de marge final: Finalment, per saber com de rentable ens surt la obra el 
programa fa una operació per a saber exactament el tant per cent de marge que ens 
emportarem per el total de la obra en cas de que no hi hagi cap problema després en la 
seva execució. El càlcul es fa: 

- Preu de venta total

- Marge total

Quadre resum total de preus i marges. En groc, sumatori de preus de cost. En verd, sumatori de 

marges. En marró, sumatori de comissions. En lila, càlcul del % de marge final. 
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3.2 Tasques técniques

3.2.1 Seguiment d’obra

3.2.1.1 C/ Radas,12

3.2.1.1.1 Explicació de la obra

Descripció de la situació original del pis 

La obra en qüestió es tracta de una reforma integral del pis primer segona situat a 
Barcelona al districte de Sants-Montjuïc, al barri de Poble Sec, al carrer Radas 12.

        Plànol de la localització de la finca 

L’edifici és de l’any 1880 i es tracta d’un edifici situat entre mitgeres de planta baixa i 
cinc plantes pis amb quatre vivendes per cada pis, dues que donen  la façana principal i 

Dades de la obra: 

Situació: C/ Radas, 12 Futur ús: Vivenda permanent

Tipus d’obra: Reforma integral de vivenda Temp previst: 3 mesos i 3 setmanes 

Zona a intervenir: Vivenda 1º 2ª Temps real: 4 mesos 

Personal implicat: 
Propietari: Jose Luis Alcayde Gestió de la obra: D_Tall Alçat, S.L. 

Projectistes: Arq. Pep Buxadé Sarsanedas 

Arq. Elena Valls i Puigcorbé

Coord. seguretat: Pep Buxadé Sarsanedas

Direcció Facultativa: Pep Buxadé Sarsanedas 

Elena Valls i Puigcorbé

Contractistes: Equip de paleteria 

Instal·lador autònom 

Equip de parquetistes 

Equip de pintors 

Vidrier

Professional d’alumini 

Marmolista 

Fuster
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les restants que donen a la façana posterior. La seva orientació es Sud - Est. L’estructura 
està formada per murs de càrrega i per biguetes de fusta amb revoltó ceràmic construït 
“in situ”. La façana principal i la posterior estan travades mitjançant la caixa d’escala i 
els patis com a elements connectors. La finca consta de dos patis interiors on ventilen 
banys i cuines. La caixa d’escala està centrada dintre de la edificació i no consta de cap 
ascensor. La coberta de l’edifici és plana i transitable 

El pis d’actuació serà el primer segona, que està ubicat cap a la façana principal. 
L’alçada lliure és de 3,27m. La vivenda consta d’una superfície construïda de 67,60m2 i 
una superfície útil de 60,05 m2, dividida en: 

Rebedor    4,10 m2 
Habitació1    5,85 m2 
Habitació 2  13,10 m2 
Sala-menjador  17,00 m2 
Traster 1    2,40 m2 
Traster 2    4,40 m2 
Bany     2,00 m2 
Cuina     6,80 m2 
Safareig    4,85 m2 

  Plànol original de la vivenda 
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La ventilació es produeix mitjançant les obertures a la façana principal i les obertures al 
pati interior de manera que es forma una ventilació creuada que passa per les ranures 
inferiors de les portes del pis. 

La vivenda s’abasteix de gas i aigua pel pati interior, tenint les claus de pas en el mateix 
pati. La instal·lació del gas abasteix els fogons de la cuina i un escalfador per a la 
producció de ACS. La vivenda no té instal·lació de calefacció.  

La instal·lació de llum en canvi entra per la caixa d’escala i el quadre de general de 
protecció està situat al costat de l’entrada. 

El paviment de la vivenda està situat a diferents alçades degut a reformes anteriors que 
s’han anat fent, superposant els paviments. 

Les diferents estances estan separades mitjançant envans ceràmics de 4cm de gruix. Hi 
ha un reforç estructural de les biguetes a la sala format per un perfil IPE-100 recolzat 
sobre els dos envans que la formen. A simple vista no s’observa cap mena de patologia 
estructural, excepte una lleugera fletxa de les biguetes de fusta que és completament 
normal degut al sistema constructiu i a la llargada d’aquestes biguetes. 

Descripció de les zones a intervenir 

En aquesta obra principalment el que es pretén és modificar la distribució interior de la 
vivenda, ja que els seus espais estan molt mal distribuïts i desaprofitats. Així com les 
seves instal·lacions que es presenten malmeses i s’han d’adequar a la nova distribució. 

Hi han espais que s’han d’eliminar degut a la seva falta d’ús i de ventilació, com els 
trasters. Hi ha algunes estances que són massa petites, com el bany i la habitació 1. 
Altres estances són massa grans per l’ús que se li donarà, com el safareig. 

Per a dur a terme la nova distribució es fa necessari eliminar certs envans perpendiculars 
a la direcció de les biguetes, aquests envans presentaven una sèrie de fissures i 
esquerdes que ens donen a entendre que han entrat en càrrega degut a la fletxa visible de 
les biguetes. Degut a aquest fet i a que hi ha un reforç metàl·lic actuant com a tallallums 
recolzat sobre uns altres envans, podem afirmar que tots aquests envans han assumit una 
funció de càrrega i per tant, l’arquitecte s’ha vist obligat a idear un sistema de reforç 
sobre les biguetes que eviti que segueixin flectant. 

En definitiva, els canvis que s’aplicaran a la vivenda seran els següents: 

- Eliminació d’espais sense il·luminació ni ventilació. 
- Realització d’un espai diàfan central format per la sala, el menjador i la cuina, 

des de el qual es podrà accedir a totes les estances de la vivenda. 
- Canvi de la posició del bany per a fer-lo més gran. 
- Canvi de posició del safareig a on abans estava el bany per a fer-lo més petit. 
- Canvi d’instal·lacions de gas, aigua i electricitat. 
- Incorporació d’instal·lació de calefacció. 
- Reforç metàl·lic de biguetes. 
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            Plànol de la reforma proposada   

Descripció de les obres 

Enderrocs

Es va procedir al enderroc de tots els envans, revestiments i cel rasos marcats al plànol 
d’enderrocs excepte aquells envans que eren perpendiculars a la direcció de les 
biguetes, els quals es va esperar a tenir fet el reforç estructural ja que sinó es corria el 
risc de danyar estructuralment l’edificació. Igualment es consideren enderrocs totes 
aquelles obertures noves que es van planificar en el projecte. 

Els envans originaris eren tots ceràmics de 4cm de gruix, per tant, es van fern els 
treballs d’enderroc primer tallant els envans amb una radial per a que fossin un element 
el màxim independent possible i es transmetin les mínimes vibracions possibles als 
forjats i posteriorment enderrocant amb una maça. Per a realitzar la feina es van protegir 
les parts de la vivenda que no es volia que quedin malmeses.  

Aquesta tasca es va realitzar de la forma més neta possible: aplicant aigua sobre les 
superfícies a tractar per evitar aixecar excessiva pols, evitant que els trossos d’envans 
enderrocats caiguin directament contra el paviment, col·locant tota la runa en sacs per a 
poder baixar-ho al contenidor demanat al carrer per a que posteriorment s’emportin la 
runa al abocador autoritzat. 
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També es va tenir en compte que tots els operaris facin servir els EPIS necessaris per a 
realitzar les tasques de forma segura, com poden ser: ulleres de protecció, guants, botes 
de seguretat reforçades, màscares per la pols, casc de protecció, etc. Així com la 
correcte utilització de mitjans auxiliars com bastides mòbils. 

Tota aquesta partida d’obra la va supervisar la direcció facultativa de la obra, que en 
aquest cas és l’arquitecte. 

                         Plànol d’intervenció. En groc, envans a enderrocar. En vermell, nous envans.

Estructura

Com s’ha dit anteriorment, per tal de poder enderrocar els envans perpendiculars a les 
biguetes, anteriorment s’ha de realitzar un sistema reforç estructural per evitar la fletxa 
excessiva d’aquestes. Aquest reforç esta compost per passamans d’acer de 85x6mm per 
cada banda de la bigueta fixat amb cargols de diàmetre 8mm cada 50cm. Aquest reforç 
es comporta com si hi hagués una doble bigueta, ja que hi han dues ànimes d’acer extres 
i les ales d’aquestes vindrien donades per la bigueta de fusta. 

Aquestes fixacions a la bigueta es van fer de forma esbiaixada per tal d’evitar debilitar 
la secció útil d’aquesta en certs punts.
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Plànols i detalls del reforç estructural

Aquests passamans no cobreixen la totalitat de la bigueta, acaben aproximadament a 1m 
del cap de bigueta. Això és degut a que el que es pretén amb aquest reforç és 
simplement impedir la fletxa degut a gran llum que hi ha. Els caps de bigueta es troben 
en bones condicions i no és necessari fer cap intervenció per a evitar el tallant o la 
torsió.

              
  Diagrames de deformacions        

Per a realitzar el reforç el primer que van fer va ser encarregar els passamans a un ferrer, 
aquests passamans ja els van encarregar amb les perforacions necessàries per tal de no 
haver-les de fer a la obra, ja que com hi han gran quantitat seria una pèrdua de temps 
considerable.

Seguidament el dia que van arribar a la obra es van pujar a través del forat d’escala cap 
al pis i es van col·locar a les estances on havien d’anar col·locats. L’enderroc previ dels 
envans paral·lels a les biguetes ens va permetre entrar els passamans. 
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El següent pas va ser apuntalar les biguetes de fusta per tal de tenir una seguretat per a 
poder realitzar les tasques de reforç amb èxit, abans de fer això es van assegurar de que 
tots els passamans estaven sota de la bigueta pertinent per a no tenir problemes futurs 
per a moure’ls. Un cop tot estava apuntalat es van fer les obertures pertinents en els 
envans, mitjançant una radial, martell i escarpa, per a que poguessin passar els perfils 
metàl·lics. 

Quan ja estava tot preparat per a la col·locació dels perfils simplement amb l’ajuda de 
una bastida mòbil es van pujar els perfils a la alçada necessària i es van cargolar a la 
bigueta mitjançant un trepant. ’aquesta manera ja es podien enderrocar els envans 
perpendiculars a la direcció de les biguetes.

Finalment només quedava desapuntalar des del centre cap a les puntes per no provocar 
deformacions extres i d’aquesta manera deixar entrar en càrrega el reforç. 

Reforços estructurals col·locats 

Tancaments interiors  

Per a la realització dels tancaments interiors s’ha optat per al sistema de cartró-guix, ja 
que és un sistema que comparat amb els envans de fàbrica ens aporta: major rapidesa en 
la execució dels envans, menys brutícia a la hora de realitzar les tasques, la càrrega 
sobre els forjats és molt menor, es pot aïllar tant tèrmicament com acústicament i es 
poden passar instal·lacions per dintre seu sense necessitat de fer regates. Una de les 
coses que no ens aporta el cartró-guix i que en aquest cas si que necessitem degut a la 
gran alçada dels forjats és l’estabilitat i la resistència tant a cops com a vibracions, però 
això ho hem intentat solventar amb la col·locació de muntants molt més junts i 
d’abundants travessers d’acer galvanitzat. El revestiment de cartró-guix per envans de 
banys i cuina serà hidròfug, mentre que pels de habitacions i sala serà normal. 

Primerament, s’han hagut de replantejar tots els envans de cartró-guix, per a fer-ho s’ha 
agafat com a referència la paret de façana, però ens hem trobat el primer problema, i és 
que com es tracta d’un pis antic, no hi han parets completament escairades ni totalment 
planes. Ens trobem que la paret de façana està lleugerament oberta respecte a la paret 
mitgera. Això està reflexat en els plànols però els operaris no ho han vist i han agafat la 
paret de referència dolenta. Per tant, els operaris han hagut d’ajustar els angles de les 
parets per tal de que siguin el més paral·lel possible. 
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                          Replanteig del arquitecte. Envans      Replanteig dels operaris. Envans 

             completament escairats        ajustats a les necessitats. 

Un cop replantejats tots els envans, s’ha procedit a muntar l’estructura dels mateixos, 
començant per la introducció del marc general de l’envà amb perfils T-47, per tal 
d’ajustar-lo a la seva posició exacte i per assegurar-se de que es troba completament pla 
mitjançant un nivell. En aquest procés ens hem trobat amb un 
canvi de nivell del paviment de 2cm aproximadament que s’ha 
resolt igualant el paviment mitjançant l’enderroc de les peces 
necessàries. 

Seguidament s’han anat col·locant els muntants cada 40cm 
aproximadament amb un perfil T-47 que li donaran resistència al 
envà, la col·locació d’aquests també s’ha realitzat mitjançant un 
nivell. Igualment una vegada col·locats tots els muntants s’han 
col·locat els travessers que ajudaran a acabar de donar aquesta 
resistència necessària. 

Per a realitzar les cantonades simplement s’han solapat dos 
muntants tal i com es pot veure a la imatge.      Estructura de pladur 

En l’envà divisori de la sala amb l’habitació 2, s’ha volgut 
conservar una part de l’envà de fàbrica original. Això ens ha 
comportat problemes a l’hora de realitzar les operacions, ja 
que el tram d’envà original no està completament paral·lel a 
les biguetes i el arquitecte pretenia deixar amagada la bigueta 
que segueix el seu recorregut. De tal manera que si es volia 
continuar amb la línia recta del tram original, aquesta bigueta 
no podia quedar completament amagada. 

Bigueta que sobresurt 

Un cop realitzades les estructures dels nous envans, s’han procedit a 
realitzar les estructures dels trasdossats del bany i de la sala, 
ajustant-se a les mides del plànol. En quant l’estructura del trasdossat 
del bany, prèviament s’ha col·locat una estructura de un inodor 
penjant per tal de que aquesta quedi embeguda dintre del cartró-guix. 

                             Estructura inodor            
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Degut al problema esmentat anteriorment de les parets que 
no són del tot paral·leles, les mesures originaries del plànol 
han canviat lleugerament, portant tot el marge d’error cap 
al bany, on s’ha pogut jugar amb l’amplada del trasdossat 
per tal de poder ajustar a les necessitats dictades per 
l’arquitecte. 

                   Ordre d’execució d’envans 

Una vegada muntades i ajustades totes les estructures d’acer galvanitzat s’ha procedit a 
col·locar el revestiment de cartró-guix per una de les cares en aquells envans divisoris, 
mitjançant una pistola especial per cargolar el cartró-guix a la seva estructura, per a que 
posteriorment el instal·lador pugui passar totes les instal·lacions per dintre dels envans i 
pugui deixar-les totalment ajustades amb els caixetins i mecanismes pertinents. 
Tanmateix s’han procedit a realitzar les estructures dels cel rasos de bany i cuina 
mitjançant el mateix mecanisme que per a els envans però de manera horitzontal i 
travessers cada 50cm aproximadament, assegurant l’estructura a l’estructura ja existent 
dels envans i a les biguetes de fusta. Per a comprovar que l’estructura sigui 
completament segura, el operari es penja d’ella i fa una sèrie d’etzibades per tal de 
comprovar la seva resistència. 

Estructura cel ras del bany    Estructura i tapat del cel ras de la cuina

Al bany s’ha hagut de fer un altell que servirà com a 
traster, aquest altell s’ha realitzat igual que els cel rasos 
però amb travessers cada 30cm per donar més 
resistència encara i s’ha tapat amb cartró-guix hidròfug. 

                  Altell del bany 

Quan el instal·lador ha acabat la seva feina i 
ja estan totes les instal·lacions clares, 
col·locades i ajustades (excepte la del gas), 
s’ha aplicat el aïllant acústic entre 
l’estructura amb llana de roca. Finalment 
hem realitzat el tapat de la resta de cares dels 
envans que falten així com els cel rasos, 
realitzant les obertures pertinents pels 
mecanismes i caixetins.  

Aïllant acústic i tapat de cartró-guix 
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En dues de les parets de fabrica de la habitació i la cuina, en un principi hi havia 
pressupostat la reparació d’aquestes parets i el posterior pintat, però ens van demanar si 
les podíem revestir amb cartró-guix, vem haver de dir que sí però això implica el temps 
per anar a buscar les planxes, el transport de les mateixes, el preu de les planxes i el 
temps dels operaris per col·locar-les. Això torna a ser un exemple de un cost extra que 
no es pot pressupostar però que la de pagar la empresa. La col·locació d’aquestes 
planxes es fa mitjançant un morter amb una alta quantitat de guix directament sobre el 
parament, vigilant la verticalitat mitjançant un nivell. 

Finalment s’ha posat massilla per a donar planeïtat a tots aquells llocs on hi havien 
cargols i s’han reforçat les juntes entre plaques de pladur, així com les juntes entre 
pladur i fàbrica amb la col·locació d’un mallatex i finalment la mateixa massilla. 
D’aquesta manera ja es deixen les parets completament preparades per al revestiment 
que s’hagi de posar a continuació. 

Durant l’execució de les obres, un cop finalitzats els tancaments interiors, han començat 
a fer obres a un altre pis de la mateixa finca. Van començar a fer enderrocs provocant 
vibracions que van obrir algunes esquerdes en les juntes entre envans que acabàvem de 
posar. Per a reparar-lo es va posar una altra vegada mallatex tapat amb massilla. 

Esquerda en junta entre    Junta entre envans 
plaques de cartró-guix   de diferent material 

Tancaments Exteriors 

Als tancaments exteriors no s’han realitzat cap mena de tasques que puguin afectar a 
l’aspecte de la façana principal ja que aquesta esta subjecta a lleis de protecció del 
patrimoni. La única intervenció que es volia realitzar era la de canviar els vidres de 
portes i finestres de fusta, per vidres amb cambra d’aire per tal d’aïllar la vivenda al 
màxim del soroll ambiental, ja que una de les habitacions que dona a la via pública es 
farà servir en una primera instància com a despatx de treball degut a que el client 
treballa des de casa, finalment no s’han posat els vidres amb cambra d’aire.  
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Tanmateix han hagut de rebaixar una mica les portes per sota degut al nou nivell de 
paviment que hi haurà a la vivenda i també han canviat les cremones d’aquestes per a 
que hi hagi més facilitat per a obrir-les. En quant han tingut la feina feta, han tornat a 
col·locar les portes al seu lloc. 

Nou marxapeu de la porta de fusta del balcó     Porta de fusta rebaixada i rematada 

El propietari en una de les visites de obra ens va demanar si 
podíem eliminar uns tendals que hi havien als balcons, els quals 
presentaven oxidació i estaven provocant esquerdes al tancament i 
no es feien servir. El arquitecte ens va demanar de treure tot el 
tendal, inclosa la part encastada, però degut a que és una tasca que 
implica: el temps de un operari per a repicar els encastaments, un 
altre operari d’ajuda, tallar el pas a l’acera durant el temps que es 
trigui per a la seguretat dels vianants i portar els tendals a un 
abocador autoritzat; i que no està pressupostat i no es vol cobrar, 
es va decidir tallar amb una radial els tendals deixant els 
ancoratges encastats dintre del mur i tapar-ho tot amb morter de 
reparació. Això implica menys cost i visualment queda igual. 
              

Encastament de tendal 

Aquest torna a ser una altre exemple de que hi han moltes feines que la gent es pensa 
que no costa res realitzar-les i no pots cobrar-les perquè sinó et diuen que ets un 
aprofitat, però realment l’empresa va posant diners de la seva butxaca per a fer-les i 
arriba un punt en el que ja no és rentable. 

En quant als patis, s’ha modificat l’alçada de la finestra del bany, 
degut a la nova alçada que ve donada per l’altell del bany. I les 
finestres de fusta del bany i safareig s’han canviat per noves 
finestres oscil·lobatents d’alumini lacat i vidres amb cambra d’aire. 
Tanmateix al pati s’han realitzat o modificat les obertures pertinents 
per a introduir les connexions de sanejament de bany, safareig i 
cuina; així com la extracció de fums de la cuina. 

Finestra d’alumini del bany 
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Sanejament

Per a fer la instal·lació de sanejament ens era imprescindible tenir l’estructura dels 
envans i trasdossats muntades, el plat de dutxa amb tots els accessoris de desguàs 
muntats i saber la posició exacta de la resta de sanitaris. Igualment, es va esperar a que 
les instal·lacions de llum, aigua i calefacció estiguessin acabades per tal de que no es 
pogués danyar el sanejament amb la seva col·locació i per a no destorbar en el muntatge 
de les mateixes.  

Les canalitzacions les vem fer amb un sistema de tub de PVC amb unions encolades i 
amb junta de goma en trams de baixants i col·lectors. Aquesta instal·lació s’ha hagut de 
fer en: 

- Inodor
- Plat de dutxa 
- Rentamans 
- Pica de la cuina 

Els càlculs de Unitats de Descàrrega i diàmetres necessaris ja els ha fet el arquitecte en 
el seu projecte. 

El primer que vem decidir per a fer el sanejament va ser que uniríem al baixant principal 
dos col·lectors: un per la cuina i l’altre pel bany sencer. El de la cuina havia d’anar 
soterrat degut a que havia de passar pel mig del bany. En canvi el del bany ja es va 
pensar que anés dintre del caixetí de cartró-guix.

Després, vem comprovar que el col·lector de la cuina podia anar soterrat complint la 
pendent necessària. Ho vem comprovar fent una regata  en el paviment originari del 
bany en la posició on havia d’anar el desguàs, al fer la regata vem veure que teníem uns 
11cm de gruix de paviment fins a arribar a les biguetes, per tant, teníem pendent 
suficient. El primer col·lector de la cuina ja es va col·locar en la seva posició, fent les 
obertures necessàries en l’envà de cartró-guix i en la paret de tancament del pati 
interior. 

              Col·lector de la cuina embegut en el paviment 
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A continuació es va procedir a realitzar l’instal·lació de sanejament del bany. Primer de 
tot es va pensar com realitzarien totes les connexions. Vem decidir de fer passar una 
canalització per la part més baixa que vindria del plat de dutxa i s’unirà amb el 
rentamans, la canalització del inodor anirà per sobre de l’altre i s’unirà a ella al final de 
tot, just abans de sortir a l’exterior per fer la connexió al baixant. 

  Esquema explicatiu del sanejament del bany 

              Sanejament del bany mig fet. 

Això ho vem pensar d’aquesta manera pels següents motius: 

- La dutxa és l’element que queda més lluny del baixant, per tant, necessita més 
alçada per a tenir la pendent correcta, però no es pot elevar molt el plat de dutxa 
per aconseguir la pendent ja que sinó es faria difícil l’accés a la mateixa sense un 
esglaó previ, de manera que la fem passar per sota de tot ja que l’hem elevat o 
suficient com per que la pendent ens doni correcte. 

- El col·lector del inodor anirà independent del de la dutxa durant tot el recorregut 
excepte fins al final degut a que es vol minimitzar el risc de possible 
dessifonament de la dutxa quan el inodor evacuí les seves aigües residuals. 

- La unió del rentamans al col·lector de la dutxa ajudarà a que l’aigua segueixi el 
seu curs i no es quedi estancada degut a la gran distància que hi ha. 

Un cop ja estava tot pensat era el moment de 
presentar la instal·lació de sanejament, tallant 
les peces de PVC necessàries i trobant els 
accessoris més adients per a dur a terme 
aquestes connexions. Sempre tenint en compte 
la direcció del aigua per unir els tubs de la 
manera adequada.     Correcta unió dels tub de PVC
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Quan la instal·lació ja estava ben presentada i tot era correcte (teníem una pendent del 
4%), es va procedir a enganxar les peces de PVC mitjançant cola especial, de manera 
que la instal·lació ja queda del tot connectada. 

Per a realitzar les connexions tant del col·lector de la 
cuina com el del bany, simplement es van deixar els 
col·lectors penjant pel patí fins que un dia va venir un 
equip de treball a penjar-se pel pati des de la coberta 
per tal de poder realitzar les connexions per fora, 
modificant les peces necessàries del baixant principal. 
Per a dur a terme aquesta operació, es van avisar a la 
resta de veïns per a que no fessin servir els aparells 
sanitaris durant la realització dels treballs. 

Hem de dir que cada aparell sanitari té els seus propis mecanismes de sifó incorporats i 
per tant la instal·lació de sanejament simplement s’ha de connectar a les sortides 
d’aquests mecanismes esmentats mitjançant juntes de goma per a garantir l’estanquitat. 
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Fontaneria

Aigua freda i aigua calenta sanitària

La instal·lació de fontaneria es va fer una vegada ja estaven fetes les estructures dels 
envans i trasdossats de tota la vivenda. 

L’aigua de la vivenda havia d’alimentar: 

- Rentamans 
- Dutxa
- Pica de la cuina 
- Rentavaixelles
- Inodor
- Rentadora
- Caldera

                      Plànol de fontaneria 

Aquesta instal·lació es va plantejar amb el sistema Wirsbo, consistent en tubs de 
polietilè semirígids, això ens permet no tenir els conductes completament ancorats sense 
poder fer cap moviment per ajustar-los. 

Tots els càlculs de cabals i pressions necessaris per a realitzar la instal·lació ja han sigut 
calculats prèviament per l’arquitecte. 

Primer de tot, vem fer el replanteig de la instal·lació, no era necessari que estigués 
l’arquitecte ja que tota la instal·lació queda amagada entre els envans de cartró-guix i el 
paviment de parquet amb llistons. 
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Una vegada plantejada la instal·lació es van fer totes les obertures necessàries en els 
murs de fàbrica i en els envans de cartró-guix per a passar-les. Una vegada ja tenim tot 
el recorregut per on es vol que passin les canonades es procedeix al muntatge de les 
mateixes, per a fer-ho el instal·lador talla els 
tubs per trams amb les llargades necessàries, 
deixant un cert marge en el tall per tal de 
poder moure les canonades per ajustar-les a 
les superfícies. Quan ja té alguns trams 
preparats els uneix mitjançant uns 
accessoris, aquests accessoris són com unes 
anelles que s’obren amb l’ajuda d’una 
màquina especial i es col·loquen a la seva 
posició. També hi han accessoris en forma 
de colze per a poder unir trams 
perpendiculars, en forma de T i d’altres.      Sistema Wirsbo

L’aigua calenta i l’aigua freda es van realitzar al mateix temps posant les canonades 
paral·lelament, quan les canonades transcorren paral·leles en un pla vertical el d’aigua 
calenta anirà per sota per tal d’evitar condensacions. 

En el moment en que s’arriba a un punt de presa d’aigua es va col·locar una peça 
especial de pas de l’aigua que tapona la sortida del aigua i aguanta la seva pressió, això 
es col·loca per a poder comprovar la instal·lació una vegada finalitzada sense la 
necessitat de que els aparells estiguin col·locats i connectats, encara que aquesta peça és 
la que ens servirà per a posar les claus de pas de cadascun dels aparells. Igualment es va 
fer una sectorització de la instal·lació mitjançant la col·locació de claus de pas en 
cadascuna de les estances. 

Quan ja estava tota la instal·lació feta es va haver d’esperar a la 
col·locació de la caldera per a poder fer la connexió amb la 
xarxa principal i poder fer la prova del bon funcionament de 
tota la instal·lació d’aigua freda, ja que la instal·lació de gas 
encara no està feta per a poder realitzar la prova de l’ACS. 

La caldera que vem col·locar per a la producció d’ACS va ser 
una estanca de gas natural que donarà subministrament a 
l’ACS i a la calefacció, col·locada en el safareig i amb obertura 
per a la presa d’oxigen al pati interior mitjançant conductes 
concèntrics que ens permetin la extracció del CO2 de la 
combustió alhora. 

Caldera estanca mixta  

Transcurs de canonades d’aigua pel terra 
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Calefacció

La instal·lació de calefacció és del tipus monotubular, formant una anella que parteix de 
la caldera. 

       Plànol de la calefacció 

La instal·lació és la mateixa que per a la 
resta de la fontaneria de la vivenda i es va 
realitzar paral·lelament a aquesta. 

Per a poder fer la prova de l’ACS i de la 
calefacció es va esperar a que estigues la 
instal·lació de gas feta i connectada a la 
caldera.
        Radiador on es veu la instal·lació monotubular 
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Ventilació 

La vivenda, com hem dit al principi de tot, disposa de ventilació creuada entre la façana 
principal i el pati de llums. 

En quan a la caldera estanca, aquesta ventilarà cap al pati de llums amb un tub 
concèntric de PVC de 125mm de diàmetre. 

L’extracció de fums de la cuina ventila al pati de llums 
igual que la caldera i aquest transcorre pel fals sostre 
del bany mitjançant tubs rígids de PVC i flexibles 
d’alumini. Aquests estan ancorats als murs de càrrega 
mitjançant abraçadores d’acer galvanitzat. 

L’extracció de fums al pati queda rematada amb una 
reixa especial que permet la extracció de fums però no 
l’entrada d’aigua 

Conducte flexible d’alumini  
preparat per rebre la campana 

       Últim tram de tub rígid de PVC i reixa de remat 

Extracció de fums realitzada. En groc, la reixa anterior. 

Electricitat 

La instal·lació d’electricitat es va fer una vegada ja estaven fetes les estructures dels 
envans i trasdossats de tota la vivenda, al igual que la instal·lació d’aigua. 

El comptador de l’habitatge és de nova instal·lació, per tant s’aprofitarà. La resta de la 
instal·lació elèctrica s’havia de fer nova. 

El primer pas va ser el replanteig de la instal·lació a la mateixa obra amb la supervisió 
de l’arquitecte. Es van anar marcant tots els punts on hi haurien endolls, punts de llum, 
interruptors simples, interruptors commutats, aire condicionat, campana elèctrica, 
nevera, microones, rentadora, caldera, rentaplats, forn elèctric. Tanmateix també es van 
anar marcant tots els punts de presa de telecomunicacions. 
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Plànol de la instal·lació elèctrica 

Es va decidir que tota la instal·lació seria oculta, passant entre els llistons del parquet i 
entre els envans i trasdossats de cartró-guix. 

El primer que va fer l’instal·lador va ser pensar el recorregut de les canalitzacions 
corrugades flexibles de PVC que envoltaria el 
cablejat i on situaria les caixes de derivació. Un cop 
ho tenia tot pensat va anar tallant tram a tram de 
canalització fins on creia convenient: de caixa a 
caixa, de caixa a punt de presa o del quadre de 
comandament i protecció fins a una caixa. Les 
canalitzacions, igual que passava amb la fontaneria, 
les deixa amb una mica de marge per a que es pugui 
modificar el recorregut si s’escau. Els trams de 
canalització que quedin vistos seran de PVC rígid.        Canalitzacions flexibles de PVC
          

Els muntants dels envans de cartró-guix ja venen dotats de unes obertures per al pas 
d’instal·lacions, però si és necessari es poden ampliar i modificar. 

En el seu recorregut es va intentar que no hi hagin creuaments amb la fontaneria o amb 
la mateixa electricitat, però en alguns punts era inevitable, per tant si s’ha cregut 
convenient s’ha repicat el paviment per tal de que hi càpiga el creuament i no molesti a 
la hora de la col·locació del parquet. 
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El arquitecte va voler que totes les instal·lacions passessin pels 
envans per no haver de fer cap regata a les parets mestres, o les 
mínimes. El instal·lador en un moment donat va realitzar una 
regata horitzontal de 1,5m aproximadament en un mur de càrrega 
sense tenir en compte les indicacions de l’arquitecte, aquest quan 
ho va veure el primer que va dir va ser que tapessin 
immediatament aquella regata amb morter de reparació i que no 
en tornessin a fer cap. 

                  Regata horitzontal  
           no permesa 

A continuació es van realitzar les obertures en els envans i trasdossats necessàries on 
anirien col·locades les caixes de derivació i mecanismes. En aquestes obertures es van 
col·locar encaixonades les carcasses de plàstic de caixes i mecanismes. Una vegada ja 
estan totes col·locades, era el moment de unir les canalitzacions a aquests mecanismes. 
Amb això ja tenim la part externa de la instal·lació elèctrica feta. 

Seguidament es va procedir a fer la instal·lació elèctrica pròpiament dita, és a dir el 
cablejat. Per al cablejat es fan servir diferents diàmetres depenent del circuit, aquests 
diàmetres depenen de intensitat (A) que es necessiti: 

Circuit Diàmetre Intensitat 
Il·luminació 1,5mm 10A 
Endolls i nevera 2,5mm 16A 
Endolls d’estances humides 2,5mm 16A 
Endolls rentadora i rentavaixelles 4,0mm 20A 
Forn elèctric 6,0mm 25A 

Tot el cablejat passa per dintre dels tubs corrugats que hem col·locat anteriorment i a les 
caixes de derivació es fan els talls i unions necessaris per a que es doni abast a tots els 
mecanismes i punts de llum de la vivenda. Normalment acostuma a haver una caixa de 
derivació per a cada estança.

Els cables a que es fan servir són 4: el marró per a la fase, el blau per al neutre i el groc i 
verd per a la presa de terra, hi ha un cable extra que es fa servir per a les connexions 
dels interruptors commutats que és de color gris. Els colors són simplement 
identificatius per a facilitar les connexions. 

Per a passar el cablejat per dintre de les canalitzacions es va fer servir un cable guía de 
plàstic que té uns ganxos als seus extrems. El primer pas va ser el de tallar els cables 
necessaris que s’han de passar per dintre de un tram de la canalització deixant bastants 
cm de marge a cada extrem per tal de que després no tinguem problemes de falta de 
cablejat. Una vegada estan els cables necessaris tallats s’uneixen per un dels seus 
extrems amb cinta aïllant de manera que formin un sol bloc. Seguidament es passa la 
guía per dintre de la canalització, per un dels seus extrems s’enganxa la punta del bloc 
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de cables al ganxo i un cop fet això simplement s’estira per l’altra punta la guía per tal 
de passar tots els cables per dintre de la canalització. Aquest procediment es va anar 
realitzant per a cadascun dels trams que teníem. 

     Dibuix explicatiu de la introducció del cablejat 

Quan ja tenim tots els cables col·locats és el moment de fer les unions necessàries tant 
en les caixes de derivacions com en els mecanismes, aquest moment és molt important 
ja que s’ha de saber molt bé el que s’uneix per a que no hi hagin errors en la instal·lació. 

Un cop està tot unit es va col·locar el quadre de comandament i 
protecció al seu lloc amb tots els mecanismes que inclou: ICPM, 
IGA, ID, els PIAS i la regleta de presa de terra amb totes les 
seves connexions pertinents. Igualment es va tornar a col·locar el 
comptador. 

I l’últim pas va ser la unió dels circuits de l’habitatge al quadre 
de comandament i protecció i es va comprovar el bon 
funcionament dels mecanismes.  

Quadre de comandament
i protecció. Comptador
             

L’arquitecte a la visita de obra setmanal va comprovar un per un els mecanismes per 
donar el vist-i-plau a la instal·lació, donant-la per acabada. 

Gas

La instal·lació del gas, a diferència de les altres instal·lacions si que és vista, per tant 
s’ha fet quan ja estaven les demés instal·lacions fetes i tots els envans de cartró-guix 
tapats i alicatats per aquells panys on havia de passar la instal·lació. 

Per a la realització de la instal·lació del gas, igual que en la resta d’instal·lacions, el que 
es va fer va ser un dia amb l’arquitecte es va decidir per on havia de passar tota la 
instal·lació vista, per a que aquesta fos el més discreta possible es va fer passar per 
paraments verticals poc visibles com són el pany de paret de sobre de la porta del bany, 
els panys de paret del safareig, i amagada darrere del mobiliari de la cuina. 
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Els elements a donar abastiment de gas són: 

- Cuina de gas
- Caldera

Plànol de la instal·lació de gas 

Per a la nova instal·lació de gas es va modificar la situació del 
comptador original i es va col·locar aquest al parament del pati de 
llums mitjançant un perfil L especial per a poder cargolar 
comptadors. Per tant, tenim el nou comptador a l’exterior 
igualment que la clau de pas de la vivenda. 

Un cop aquest comptador va estar col·locat es va començar a fer la 
instal·lació interior amb canonades de coure soldades amb estany. 
Per a elaborar el bon recorregut de la instal·lació el operari tallava 
les canonades de coure amb la longitud desitjada de manera que li 
permetés fer la soldadura sense cap mena de problema.  

Comptador de gas al pati 

Quan la instal·lació havia de traspassar algun envà simplement amb 
l’ajuda de una corona es feia l’orifici de pas, es col·locava un 
passatubs i per últim es passava la canonada, de manera que si algun 
dia hi ha un escapament de gas en el tram amagat de l’envà, aquest 
gas no es vagi acumulant dintre d’aquest podent produir una 
explosió.

Finalment la instal·lació es va unir als aparells als quals dona abast. 

             Instal·lació de gas amagada  
             darrere de la porta del bany 

Igualment que amb la instal·lació d’aigua, el gas es va 
sectoritzar mitjançant claus de pas durant el seu 
recorregut per a cada estança i per a cada aparell. 

Orifici d’entrada de canonada                 
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Telecomunicacions

L’habitatge disposarà dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i de Televisió terrestre i 
Radiodifusió terrestre-analògica i digital-(RTV). Mentre que per al servei de 
Telecomunicacions per cable (TLCA) només es construirà la canalització, fins als punts 
de presa a l’usuari. 

Per a dur a terme les instal·lacions de telecomunicacions s’ha empleat el mateix mètode 
que per a la instal·lació elèctrica, però amb els mecanismes i cablejats necessaris. Les 
canalitzacions al contrari que les de electricitat són de PVC. 

Plànol de telecomunicacions 

Revestiments

Prèviament a poder realitzar els revestiments interiors de la vivenda, es va aplicar un 
arrebossat a aquelles parets de obra on s’hagués intervingut i igualment en aquells 
paraments verticals de cartró-guix es va aplicar una massilla reparadora per a eliminar 
les irregularitats provocades pels cargols de muntatge i amb un reforç mallatex per 
amagar les juntes entre panells de cartró-guix i que no es produeixin esquerdes 
posteriorment. 
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Guies del arrebossat   Arrebossat realitzat 

En aquesta obra hi havia 5 tipus de revestiments: 

Enrajolat ceràmic

L’elecció dels revestiments del bany i del safareig de la vivenda la va fer el propietari a 
la mateixa obra mitjançant unes mostres que es van portar per a que ho pogués veure 
presentat, igual que amb els paviments. 

L’elecció que finalment es va fer per al bany i la cuina va ser una rajola ceràmica de 
color blanc de 20x10mm amb junta trencada de color negre. Mentre que l’elecció que es 
va fer pel safareig va ser de una rajola ceràmica de 10x20mm amb junta continua de 
color negre. 

Una vegada ja sabíem i teníem 
les peces ceràmiques a la obra, el 
primer que es va fer va ser 
replantejar l’enrajolat amb 
l’arquitecte per tal de tenir en 
compte tots els seus criteris. En 
aquest replanteig, es va decidir 
començar amb peça sencera des 
del terra fins al sostre i des del 
començament del plat de dutxa 
fins al fons del bany. Igualment 
també es va decidir que les 
cantonades no s’amagarien sota 
cap embellidor, sinó que 
simplement s’aplicaria una 
vorada de color negre igual que en  Esbós representatiu de com s’ha replantejat l’enrajolat 
la resta de les juntes. En vermell es veuen les línies des de on s’ha començat amb 

peça sencera horitzontalment. En verd es veuen les línies des 
de on s’ha començat amb peça sencera verticalment. 
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Per a realitzar el enrajolat, partíem de la cota del paviment que anteriorment hem 
explicat com l’hem calculat en l’apartat de paviments.  Igualment hem de recordar que 
es va realitzar aquest enrajolat abans del pavimentat. 

Primerament sabent la cota del paviment, vem 
col·locar un perfil metàl·lic rectilini anivellat a la 
cota per on començaríem la primera filada, aquest 
perfil metàl·lic ens servirà com a suport per a 
l’enrajolat per tal de que quan les primeres filades 
encara no hagin fraguat, el conjunt no es desplaci 
cap a baix degut al pes dels materials.  
         Començament enrajolat del safareig 

Una vegada fixada la cota de la primera filada vem procedir a començar a enrajolar les 
parets. Per agafar les rajoles vem fer servir el mateix morter cola que amb els 
paviments. 

Primer de tot mullaven una mica la superfície a tractar, seguidament col·locaven una 
bona proporció de morter al parament vertical, traient el morter sobrant mitjançant una 
llana dentada, a continuació aplicaven una mica més de morter sobre la rajola i la 

col·locaven a la posició desitjada vigilant de que quedés la 
peça anivellada respecte les demés i respecte ella mateixa. 
L’aplicació de la llana dentada en la col·locació de 
paraments verticals, igual que en paviments, és molt 
adequada ja que permet una certa flexibilitat de la peça 
ceràmica, de manera que si es produeixen moviments 
aquesta no trenqui degut a la forta connexió amb el morter. 
El que si que s’havia de tenir en compte era el tall a 
efectuar quan s’arribava al contacte amb el plat de dutxa, 
amb les cantonades o amb les connexions amb les 
instal·lacions, tallant amb la radial les peces segons les 
necessitats. Entre les rajoles es posen unes creuetes de 
plàstic per a que hi hagi les mateixes separacions entre 
rajoles i quedi la junta uniforme. Una vegada tot quedava 
enrajolat, el que feien era aplicar la vorada a les juntes amb 
una massilla especial per a vorada, amb una consistència 
mes aviat fluïda, i amb l’ajuda d’una llana de goma. 

Acabant d’enrajolar el bany 

Aquest procediment es va aplicar tant per a dur a terme el enrajolat del bany, del 
safareig, que es van fer pràcticament alhora, i de la cuina que es va fer posteriorment. 

Aquest enrajolat del bany no és present a tots els paraments verticals del bany, en el 
parament on es troba el mirall s’aplicarà una pintura antihumitat de color blanc amb 
acabat llis amb el mètode que s’explicarà a continuació. 
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Enrajolat del         Enrajolat de la 
bany  acabat     cuina acabat 

Pintat de pintura plàstica

La gran majoria dels paraments verticals del pis aniran pintats amb una pintura plàstica 
de color blanc amb acabat llis.  

Abans de començar el pintat dels paraments verticals, s’han de protegir la resta 
d’elements de la vivenda, ja siguin paviments, sòcols, sanitaris, mobles, etc. mitjançant 
papers, cartrons, plàstics, etc. 

Per a realitzar aquest pintat primer de tot el que es fa és corregir tots els desperfectes de 
les parets mitjançant l’aplicació de una massilla especial amb una espàtula, de manera 
que quedin els paraments verticals el més homogenis possible, aquesta capa de massilla 
s’ha de llimar posteriorment ja que la massilla al endurir pot deixar irregularitats. 
Seguidament s’aplicarà una capa de imprimació amb pintura especial d’imprimació que 
ens permetrà que la pintura final s’agafi molt millor al parament, tanmateix ens dona 
una base de color per tal de evitar que es vegi el color del parament. Aquesta capa 
d’imprimació també ens serveix per a poder apreciar millor les irregularitats que encara 
puguin quedar en el parament, per tant si és necessari s’aplicarà de nou una altra capa de 
massilla especial per a homogeneïtzar-lo. Després, es procedeix a la primera capa de 
pintura plàstica de color blanc, aplicada amb un corró evitant deixar gotes de pintura en 
el parament. Una vegada està seca la primera capa de pintura, mitjançant un punt de 
llum mòbil es van mirant totes les zones del parament per trobar irregularitats en el 
mateix, en cas de que aquestes existissin, s’intervindrà de la manera necessària, ja sigui 
amb l’ajut d’una llima, de massilla especial o de l’eina que el pintor cregui convenient. 
Quan tot el parament està en les condicions òptimes es procedeix a l’aplicació de la 
segona i última mà de pintura plàstica amb el mateix mètode que la primera mà. 
Finalment, es poleix tota la superfície del parament de manera que quedi el més llis 
possible, especialment en les zones on hi ha punts de llum o finestres. 
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Aquest mètode també s’ha aplicat per als falsos sostres de bany, cuina y safareig, però 
en comptes de ser pintura blanca plàstica normal, s’ha fet amb pintura antihumitat. 

En aquesta obra, el pintor que vem contractar ens va deixar moltes irregularitats al 
acabar la seva feina, ja que hi havien moltes zones de les parets on hi havia gotes de 
pintura, hi havia moltes zones properes a un punt de llum que no estaven llimades, no 
va protegir els nous paviments que s’havien col·locat ni els aparells sanitaris, de manera 
que va quedar tota la obra molt bruta el dia que ell va marxar. Per aquesta raó vem 
haver de contractar a un altre pintor per a que ens solucionés tots els errors que havia 
tingut l’altre pintor, de manera que això ens va suposar un cost extra a la obra. Aquest 
cost extra com molts altres, no es podia cobrar al propietari i se li va descomptar al 
pintor que havia fet malament la seva feina. 

Igualment aquest pintor no va tenir gens de cura a la hora de protegir els altres elements 
de la obra ja que anteriorment havia discutit amb els meus caps i va fer la feina a 
desgana. Per tant, vem explicar al cap dels pintors el que havia passat i va venir ell en 
persona a fer la neteja de tot el que l’altre havia embrutat. 

Brutícia deixada pel pintor a la sala      Brutícia deixada pel pintor a la sala 

Brutícia deixada pel pintor al bany      Brutícia deixada pel pintor al safareig 

Fins i tot el dia de l’entrega de la obra hi havia algunes taques de pintura al parquet que 
costaven molt de treure tot i haver fet neteja tot un dia sencer. 
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Pintat de pintura de pissarra

En la obra en qüestió hi havia dos paraments que el arquitecte ens va demanar que els 
féssim de pintura de pissarra, aquesta pintura té la peculiaritat de que és més gruixuda 
que les demés i permet que es pugui pintar amb un guix a sobre i després es pugui 
netejar amb aigua, igual que una pissarra de una escola. 

Un dels paraments es troba a l’habitació 1, que es farà servir 
com a despatx de treball per al propietari, de manera que 
podrà apuntar coses en referència a la seva feina. L’altre 
parament està situat a la cuina, on es podran apuntar coses a 
veure amb receptes, llistats de coses per fer, etc. 

La manera de pintar amb pintura de pissarra és exactament la 
mateixa que la resta de paraments, excepte pel canvi del 
material. 

En aquestes parets també ens vem trobar algunes 
irregularitats de la pintura, però al tractar-se d’aquest tipus de 
pintura, no es pot fer cap reparació puntual, has de tornar a 
pintar tot el parament, de manera que com que eren 
desperfectes mínims es va decidir no tornar a intervenir i 
deixar-los.                   Revestiment de pintura de              
                pissarra 

Obra vista

El propietari per a fer la seva vivenda més personal encara, va voler deixar la paret del 
capçal de la seva habitació d’obra vista, però no volia que s’apliqués cap vernís ni 
pintura, ho volia del mateix color del maó ceràmic. 

Per a realitzar aquesta operació, primer de tot es va repicar el 
revestiment de guix i l’arrebossat existent fins a arribar a la fàbrica. 
Seguidament amb l’ajuda d’un raspall de púes d’acer es va anar 
traient el guix i morter sobrant, donant al maó la tonalitat pròpia, 
per a realitzar aquest procés es va mullar la paret amb aigua abans 
de rascar ja que sinó es produïa molta pols. El treballador 
encarregat de fer-ho va haver de posar-se ulleres de protecció per 
tal de que no entressin trossos de maó, de morter o espurnes que 
poguessin saltar a l’ull. Seguidament quant ja vem tenir tota la 
paret rascada, es va aplicar un producte per a cohesionar el morter 
de junta dels maons diluït amb aigua i aplicat amb un 
polvoritzador, per tal de que aquest no anés caient i embrutant 
l’habitació durant el pas del temps. D’aquesta manera ja quedava 
la paret de obra vista totalment acabada.         Aplicat de cohesionant 
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Paret de obra vista gairebé raspatllada          Paret de obra vista acabada 

Biguetes de fusta vistes

Per a la biguetes de fusta que estaven pintades amb esmalt es va voler recuperar 
l’aspecte de la fusta que tenia originàriament, per a fer-ho es va voler aplicar un 
decapant a la seva superfície i posteriorment amb una rascleta treure la capa de pintura, 
però ens vem trobar amb una gran dificultat per dur-ho a terme ja que hi havia algunes 
taques de color negre que no marxaven, per tant, vem optar per llimar-les amb una 
llimadora elèctrica de manera que arrancàvem literalment les taques negres. 

Una vegada ja estaven totes les biguetes llimades se’ls va aplicar una mà vernís per tal 
de ressaltar el color natural de la fusta. 

Biguetes a mig decapar       Biguetes acabades de decapar

Paviments

Enrajolat de gres porcelànic

Els paviments de la vivenda s’han anat modificant durant la seva vida útil, de tal manera 
que es pot observar que les diferents estances que hi havien amb la distribució antiga, 
tenen nivells de paviment diferent degut a que s’han anat afegint noves peces de 
paviment sobre les antigues. Per tant, tenim el pis esglaonat. 

Per a la realització dels paviments el primer que es va tenir en compte va ser des de on 
prendre el nivell definitiu del paviment ja que el que volíem era que tot el paviment 
estigués a la mateixa alçada. Es va decidir que, degut a que era un dels punts més alts de 
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la vivenda y que s’haurien de tenir en compte l’alçada de les instal·lacions de 
sanejament que anirien soterrades en aquella estança, l’alçada de partida del paviment 
fos la del bany. 

Seguidament per a saber la alçada de la estructura del inodor (que 
ha de ser a 1m del nivell de paviment a la marca indicada), ja que 
aquest tindrà una estructura de un inodor penjant que anirà 
amagada darrere del trasdossat de cartró-guix, vem calcular que 
entre el gruix del nou paviment amb el seu morter per agafar-lo y 
les instal·lacions de sanejament ens pujaria la cota de paviment uns 
8cm de la cota actual del bany, per tant, mitjançant una guinyola y 
un nivell laser vem marcar una línia horitzontal a 1,08m del 
paviment original en totes les parets del bany. Aprofitant aquesta 
cota presa, vem marcar en tot el pis mitjançant el mateix mètode la 
mateixa línia horitzontal per a tenir una referència de cota general 
en tot el pis y poder treballar a partir d’aquest punt, sabent sempre 
que a 1m per sota de la línia aniria la cota del paviment. 

      Replanteig amb làser 

Abans de procedir a col·locar el paviment del bany es van realitzar totes les 
instal·lacions de la vivenda que anaven soterrades (aigua, sanejament, electricitat i 
calefacció), per a fer les instal·lacions de sanejament es feia precís la col·locació del plat 
de dutxa a la seva posició definitiva, mentre que per el desguàs del inodor i la pica no 
era necessari la col·locació anticipada ja que teníem l’alçada de col·locació. Tanmateix 
ja s’havien dut a terme tots els tancaments interiors i trasdossats. També es va procedir a 
enrajolar el bany y safareig abans de col·locar el paviment, ja que teníem la cota del 
paviment presa amb el sistema explicat anteriorment. 

Tant el material de enrajolat del paviment com de les parets del bany i safareig, es van 
decidir a la pròpia obra amb el propietari mitjançant mostres. Es tracta de gres normal 
amb un acabat esmaltat. 

Com ja hem dit, la cota del paviment que havíem marcat prèviament és la que s’ha 
tingut en compte a la hora d’enrajolar paraments verticals, per tant, a l’hora de 
pavimentar aquesta cota ens ve donada per la finalització de l’enrajolat dels paraments 
verticals.

El primer que s’ha de fer per a pavimentar és igualar la superfície del paviment, això és 
fa mitjançant el que es denomina un “planché”.  

En aquest cas degut a que tenim 8 cm de 
diferència entre el paviment original y el nou 
paviment, hem de fer regruixar aproximadament 
uns 5cm per a que ens doni la correcta alçada 
per a començar les tasques de pavimentat. 
Aquest gruix de 5cm realitzat amb formigó és 
molt de pes per al forjat, per tant el que hem fet 
es crear un “planché” de formigó alleugerit 
mitjançant arlita.     Formigó alleugerit mitjançant arlita
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       Dibuix explicatiu del nivell de referència agafat 

Per a la realització d’aquest “planché” prèviament s’han realitzat unes mestres 
mitjançant trossos de maó alineats i anivellats entre ells i omplint aquestes línies de 
morter per a tenir unes guies per a posteriorment poder anivellar el “planché” amb 
alguna mena de utensili rectilini.  

Una vegada ja tenim preparada la superfície a la cota 
desitjada, vem procedir a realitzar el pavimentat. El primer 
pas és el replanteig, vem mirar on volíem començar la peça 
sencera, en aquest cas la millor opció degut a la forma del 
bany i que el tancament de la porta d’entrada no era del tot 
perpendicular amb la resta del pis, vem decidir començar 
amb peça sencera a partir de la paret de separació amb la 
cuina en una direcció i a partir del plat de dutxa en l’altre 
direcció.

Esbós representatiu de com 
s’ha replantejat el paviment 
del bany. En vermell el 
començament des de una 

direcció, en verd des de l’altre 

Seguidament es va col·locar el paviment agafat amb morter cola, primer de tot mullaven 
una mica la superfície a tractar, seguidament col·locaven una bona proporció de morter 
al terra, treien el morter sobrant mitjançant una llana dentada, a continuació aplicaven 
una mica més de morter sobre la rajola i la col·locaven a la posició desitjada vigilant de 
que quedés la peça anivellada respecte les demés i respecte ella mateixa. L’aplicació de 
la llana dentada en la col·locació de paviments és molt adequada ja que permet una certa 
flexibilitat de la peça ceràmica, de manera que si es produeixen moviments aquesta no 
trenqui degut a la forta connexió amb el morter. El que si que s’havia de tenir en compte 
era el tall a efectuar quan s’arribava al contacte amb la paret, tallant amb la radial les 
peces segons les necessitats. Entre les rajoles es posen unes creuetes de plàstic per a que 
hi hagi les mateixes separacions entre rajoles i quedi la junta uniforme. Una vegada tot 
quedava enrajolat, el que feien era aplicar la vorada a les juntes amb una massilla 
especial per a vorada, amb una consistència mes aviat fluïda, i amb l’ajuda d’una llana 
de goma. 
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En aquest cas el paviment era de junta contínua. 

      Paviment del bany acabat 

Paviment del bany acabat 

Aquest procediment es va aplicar tant per a dur a terme el paviment del bany com el del 
safareig i es van fer pràcticament alhora. 

Parquet

Una vegada ja tenim els paviments del bany i safareig realitzats, era el moment de 
realitzar la resta del paviment de la vivenda, on l’arquitecte va pensar de realitzar-lo 
amb parquet. Degut als diferents nivells de cota comentats anteriorment, s’ha pensat 
realitzar una estructura de llistons de fusta recolzada sobre uns peus sobre la qual 
recolzarà el parquet, de manera que ens permeti el pas d’instal·lacions pel terra i ens 
quedi un paviment llis en un sol pla. 

Per a la realització del parquet, degut a la dificultat de la operació, es va contractar a un 
parquetista professional. 

Primer de tot, amb la cota donada pels 
paviments del bany y del safareig, el 
parquetista va començar a tallar i presentar 
els peus de fusta sobre els que aniran 
recolzats els llistons amb les mesures 
necessàries per a que estiguin tots al mateix 
nivell. Al mateix temps que feia això, també 
preparava i presentava els llistons de fusta 
sobre els peus. 
           Llistons de fusta i peus presentats 

Quan ja va tenir tots els llistons presentats i el vist i plau de la DF, es va procedir a 
enganxar a la seva posició definitiva els peus al paviment mitjançant un adhesiu 
especial per a fusta amb altres superfícies. Seguidament per a cada filera de peus fixats 
es col·locaven els llistons corresponents a sobre mitjançant el mateix adhesiu i reforçant 
la unió amb una pistola de claus. A cada filera de llistons que col·locava, anava 
comprovant que estigués anivellat. Igualment, quan col·locava dues fileres de llistons 
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seguides, les travava mitjançant 
llistons perpendiculars de les 
mateixes mides per tal de mantenir 
una paral·lela perfecte. 

Una vegada estava tota la vivenda 
enllistonada es va procedir a 
replantejar la col·locació d’aquest 
parquet, decidint posar peça 
sencera des de la paret de separació    Enllistonat definitiu amb col·locació de travessers 
de la vivenda del costat i amagar les  
peces tallades a la paret mitgera amb l’altra edificació. El replanteig en l’altre direcció 
no té gaire sentit degut a que les parets de la vivenda no són del tot paral·leles, per tant 
no quedarà peça exactament sencera. 

Un cop fet aquest replanteig, es va procedir a 
fixar el parquet definitiu als llistons, col·locat 
perpendicular a aquests, això es feia 
mitjançant una pistola de claus per fixar i els 
encaixos entre peça i peça ja venen donats 
pel fabricant, per tant, realment és com si es 
muntés un puzle. El que si que s’havia de 
tenir en compte era el tall a efectuar quan 
s’arribava al contacte amb la paret, tallant 
amb la serra les peces segons les necessitats. 

Col·locació del parquet 

Va sorgir un problema i es que els tubs wirsbo de la calefacció queden massa separats 
del parament vertical, però l’arquitecte va decidir deixar-los així i simplement adaptar el 
parquet mitjançant els talls necessaris a les condicions dels tubs de la calefacció. 

Amb la col·locació del parquet ja teníem tota la vivenda pavimentada i es podia procedir 
a realitzar altres tasques de acabats. 

Parquet de l’estudi acabat             Parquet del rebedor acabat 
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Fusteria interior

En la obertura de pas entre el menjador i el rebedor s’ha eliminat el marc antic i la porta 
que hi havia per tal de poder fer una obertura d’alçada lliure fins al forjat. Aquesta 
obertura no anirà equipada amb cap porta de manera que hi haurà accés permanent, 
donant així una major obertura a l’espai central de la vivenda. 

Les obertures d’accés a les habitacions des de la sala, una s’ha 
ampliat traient la porta batent antiga i augmentant una mica 
l’ample de la porta, l’altre obertura s’ha fet nova mitjançant 
l’enderroc de l’envà. Totes dues van equipades amb un sistema de 
porta corredera que consisteix en la col·locació d’una guia a la part 
superior de la obertura de la qual anirà penjada la porta, aquesta 
guia es col·loca cargolada a un rastrell de fusta que a la vegada 
s’ha fixat a l’envà. Seguidament s’ha recobert aquesta guia 
mitjançant un calaix de DM pintat d’esmalt de color blanc per a 
que quedi més estètic. Les portes correderes són noves portes de 
tauler DM lacades. 
              Porta accés habitació

La obertura d’accés a la cuina és de lliure accés a la sala, ha quedat formada mitjançant 
la construcció dels envans de cartró-guix. 

La obertura d’accés al bany, igual que la de la cuina, ha quedat formada mitjançant la 
construcció dels envans de cartró-guix i per l’envà de fàbrica de separació del safareig, 
però a diferència de la cuina, si que hi ha una porta batent que hi permet el pas. Per a la 
realització d’aquesta porta batent s’ha col·locat un marc de fusta a mida en el contorn de 
la obertura, la subjecció a l’estructura de cartró-guix de la qual s’ha realitzat amb 
cargols. Seguidament s’ha aplicat una espuma de poliuretà entre el marc i els envans per 
tal de segellar les petites irregularitats que hi poden haver i d’aquesta manera evitar 
desperfectes posteriors. Les 3 peces que formen els marcs s’ha unit entre sí mitjançant 
claus. S’ha equipat l’estructura del marc amb uns rigiditzadors de fusta per tal de que 
aquest no cedeixi en les properes intervencions que s’hagin de fer prèvies a la 
col·locació de la porta. Una vegada s’han acabat totes les intervencions a fer es col·loca 
la porta batent mitjançant unes frontisses cargolades als marcs i a la porta. 

Marcs de portes col·locats                Tapat de l’espuma de poliuretà
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La obertura d’accés al safareig ja estava feta, simplement el que s’ha fet ha sigut 
eliminar la porta i el marc de la porta originaris i s’ha ajustat la obertura a les mateixes 
mides que la obertura del bany. A continuació s’ha procedit a fer el mateix exactament 
que s’ha explicat de la obertura del bany. 

Tant les portes del bany com del safareig s’han unit per la cara que 
dona a la sala mitjançant un revestiment de tauler DM que dona 
uniformitat a la superfície com si d’un sol volum es tractés. En 
canvi, per les cares interiors de les estances s’ha col·locat una 
tapeta que dissimuli la junta entre el marc i l’envà. 

Les dues portes batents tant del safareig com del bany són portes 
noves de tauler DM lacades. 

                 Porta de bany i safareig 

Tot aquest treball de les fusteries interiors s’ha realitzat quan ja han estat fets els 
paviments del bany i el safareig que són els que han donat la alçada de paviment de tot 
el pis, ja que la resta queda a una cota més baixa. Igualment s’ha fet una vegada ja han 
estat realitzades totes les tasques de construcció de la nova distribució interior. 

En la porta d’entrada, hi havia un acabat amb una sèrie de relleus que al propietari no li 
agradaven, per tant el que s’ha fet ha sigut solapar una làmina de DM sobre el antic 
relleu, massillar els voltants per a que quedi uniforme i finalment aplicar esmalt per a 
donar una sola tonalitat a la porta. També s’han eliminat alguns mecanismes de 
seguretat que tenia incorporats la porta per a deixar només el mecanisme principal del 
pany de la porta. 

Als passos de porta de bany i safareig, on hi ha un canvi de paviment, no s’ha col·locat 
cap mena de embellidor ja que ha quedat completament enrassat i ben acabat, 
simplement s’ha posat una vorada que faci de element de unió entre el paviment de gres 
porcelànic del bany i safareig i el parquet de la resta del pis. 

Canvi de paviment entre sala i safareig                        Canvi de paviment entre sala i bany 



Projecte Final de Grau en Enginyeria d’Edificació 
Pràcticum a l’empresa D_Tall Alçat situada al C/ Almeria, 38 baixos 2a 

69

Aparells sanitaris 

Els aparells sanitaris de que disposarà la vivenda són: 

- Inodor
- Rentamans 
- Plat de dutxa 

Per a la col·locació dels mateixos primerament s’han realitzat totes les instal·lacions de 
la vivenda i tot el enrajolat tant de paviments com de paraments verticals del bany i 
safareig. Recordem que el plat de dutxa ja estava prèviament col·locat. 

L’alçada i la posició dels aparells sanitaris la ha anat dient l’arquitecte durant les visites 
d’obra setmanals que s’han anat realitzant. De manera que les obertures de desguàs i de 
instal·lacions ja s’ha realitzat pensant en la posició dels mateixos. 

La col·locació dels aparells sanitaris és molt simple ja que només s’ha de fixar al 
parament segons les indicacions del fabricant. Però recordem que els aparells sanitaris 
del bany estan fixats a un trasdossat de cartró-guix, per tant haurem de tenir en compte 
algunes coses per a la seva correcte posta en obra. 

Rentamans

Per a la col·locació del rentamans simplement hem de presentar-lo a l’alçada correcte, 
marcant amb un llapis o rotulador les obertures per on anirà fixat. Una vegada ja tenim 
aquestes obertures marcades, les realitzarem amb l’ajuda d’un trepant. Seguidament per 
a fixar-ho correctament, ens equipem amb els perns que ens dona el fabricant, però 
aquests no poden anar ancorats a la paret per tant hem d’inventar un mecanisme per a 
fixar-lo al cartró-guix. Hem decidit col·locar uns llistons de fusta al intradós de l’envà, 
aprofitant els llistons que han sobrat per a fer el parquet, de manera que facin de trava 
amb l’estructura d’acer galvanitzat del cartró-guix per aguantar tot el pes del rentamans. 

Una vegada aquest ja està fixat, simplement s’ha de 
muntar el sifó al rentamans i connectar-lo a la 
instal·lació de sanejament amb els accessoris 
necessaris. Igualment s’ha de muntar l’aixeta i 
connectar-la amb l’instal·lació de fontaneria. 
Finalment, hem de segellar les juntes entre l’aixeta i 
la pica i entre la pica i el enrajolat mitjançant un 
cordó de silicona per a que no es coli aigua ni brutícia 
que després no es pugui netejar. 

               Rentamans col·locat 
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Inodor

Per al muntatge del inodor vem tenir alguns problemes degut a que al principi de la 
obra, en el moment de fer els tancaments interiors, com s’ha dit abans es va fixar 
l’estructura de un inodor penjant. En aquell moment el inodor no estava a la obra, el van 
portar pocs dies abans de la seva col·locació. Quan el vem veure ens vem donar compte 
de que no es tractava de un inodor penjant, sinó que era un inodor normal, per tant en el 
moment de mirar si coincidien els orificis de desguàs i del conducte de la cisterna al 
inodor vem veure que no coincidien. 

El orifici del sanejament queda per sobre del 
desguàs del inodor, de manera que si ho 
volem connectar tenim una pendent positiva, 
cosa que no s’ha de tenir en una instal·lació 
de sanejament, per tant vem explicar la 
situació al propietari intentant dir-li que 
posés un inodor penjant però el propietari es 
negava rotundament ja que no li agradaven 
gens els inodors penjants i ell volia un 
normal. Vem estar provant diferents        Fotografia explicativa del problema 
accessoris per unir el inodor amb el 
 sanejament però teníem moltes dificultats ja que una embocadura era de diàmetre 
110mm i l’altre era de 90mm i en molt poc espai havíem de fer la pendent positiva i 
reduir la embocadura. Finalment després de buscar accessoris per moltes tendes vem 
aconseguir trobar la combinació que ens permetia fer la connexió, però això no donava 
cap garantia del seu bon funcionament. Després vem connectar l’aigua freda a la 
cisterna i el conducte de la cisterna al inodor. Per a comprovar que funcionava 
correctament vem tenir el inodor amb aigua durant una hora per veure que hi havia una 
correcta estanquitat i una hora més tirant de la cadena cada 5 minuts per a comprovar 
que el sistema funcionava. Per sort el sistema si que funcionava tot i tenir una pendent 
positiva que no està permesa pel CTE. 

Si no ho solucionàvem d’aquesta 
manera, s’havia de tornar a modificar 
tota la instal·lació de sanejament 
encolada i per a fer-ho havíem 
d’enderrocar part del trasdossat que ja 
estava acabat per a poder accedir-hi, de 
manera que hagués produït un cost 
extra important que el propietari no 
estava disposat a pagar degut a que ell 
no havia tingut cap culpa i un 
endarreriment de les obres de una 
setmana aproximadament.  

Dibuix explicatiu de la solució aportada. 1. Tub flexible de  

PVC amb goma estanca. 2. Tub de reducció de 120mm a 110mm. 
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Finalment, es va procedir a fixar el bany en la seva posició 
mitjançant els perns i cargols aportats pel fabricant i amb 
l’ajuda de un trepant. I es van segellar amb un cordó de 
silicona les juntes amb el paviment i el parament vertical 
per tal de que no es coli aigua ni brutícia que després no es 
pugui netejar. 

          Inodor col·locat 

Plat de dutxa

Les connexions de sanejament del plat de dutxa ja estaven fetes 
prèviament i van ser sobre les quals es va fer tota la instal·lació 
de sanejament. 

Ara en el plat de dutxa simplement havíem de col·locar la 
columna de la dutxa en la posició indicada per l’arquitecte. El 
mètode per q fer-ho va ser el mateix que el que s’ha explicat 
anteriorment pel rentamans amb la diferència de que no s’ha de 
connectar cap desguàs, només s’ha de connectar l’aigua freda i 
l’aigua calenta i que els mecanismes a fer servir són els 
aportats pel fabricant de la columna. 

Plat de dutxa col·locat 

Mobiliari de la cuina 

El mobiliari de la cuina el va fer un fuster a mida. Va 
venir un dia a la obra amb l’arquitecte per agafar totes 
les mides de la cuina i recollir totes les idees que es 
volien. Una vegada feta aquesta visita totes les peces de 
la cuina es van muntar al taller del propi fuster. 

Quan ja va tenir tot acabat i el parquet de la cuina ja 
estava posat, va venir a la obra a muntar tots els mobles 
que havia elaborat, deixant la cuina llesta per a la 
col·locació dels marbres i els aparells. 

Alguns elements del mobiliari es van haver de fer 
directament a la pròpia obra, com és el cas del sòcol de 
la cuina que s’ha de fer segons els possibles 
desviaments del paviment. 

                       Mobiliari de la cuina acabat 
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Marbres

Quan ja es va tenir la obra pràcticament acabada, amb tots els 
mobles de la cuina muntats i el bany gairebé complert, es va 
procedir la col·locació dels sobres de silestone. 

El silestone és un material format per pols de marbre molt 
més econòmic que el propi marbre. El tipus de silestone es va 
decidir prèviament per l’arquitecte i el propietari. 

El procediment per a realitzar-lo va ser similar al dels mobles 
de cuina, primer va venir el marmolista a prendre totes les 
mesures necessàries, un cop ja les tenia va elaborar tota la 
feina de la preparació de les peces de silestone al seu propi 
taller.                Marbre bany 

Quan ja va tenir tot preparat, va venir a la obra a col·locar totes les peces de marbre a la 
seva posició amb l’ajuda de silicona per a fixar-les. 

   Silestone parament vertical cuina         Silestone sobre cuina 

A part dels sobres de la cuina i el bany també es va 
fer de marbre un dels paraments verticals de la 
cuina, entre els mobles alts i els baixos, i unes 
prestatgeries per a la mateixa. 

Per afer aquestes prestatgeries vem tenir problemes 
ja que l’arquitecte va assegurar que s’aguantarien 
amb el simple encaix en l’enrajolat i amb el morter, 
però una vegada vem treure els suports provisionals 
que l’aguantaven vem veure que no era del tot 
estable i es decidir posar unes esquadres per a donar 
rigidesa a les mateixes. 
            Detall per aguantar la prestatgeria
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Prestatgeries amb subjecció   Prestatgeries acabades
 provisional 
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Explicació dels temps d’obra 

A primer cop d'ull podem veure que la primera meitat de la obra més o menys ha anat 
seguint el pla previst però a partir de la segona meitat la cosa es dispersa una mica, això 
és degut a partides extres que van anar sortint, al igual que per alguns problemes 
explicats anteriorment que es van tenir en la obra. 

Podem veure un seguit de partides extres que han anat sorgint durant el transcurs de la 
obra però no han afectat gaire en l’execució dels temps d’obra previstos. 

Els enderrocs, els reforços i les instal·lacions s'han portat tots al dia tal i com s'havia 
planejat.

El suport de l'inodor es va retrassar una dia degut a que les barilles que venien per a la 
seva col·locació no arribaven a la paret, per tant es va haver de buscar unes altres més 
llargues.

L'aixecament dels envans de cartró-guix es van portar mes o menys al dia però es va 
trigar algun dia més de lo esperat. 

Els enrajolats van ser el punt d'inflexió on la obra va començar a sortir-se dels temps 
estipulats. Això va ser degut a que els trasdossats del bany i la col·locació de la banyera 
ja es van retrassar una mica i sense allò no es podia enrajolar el bany. Igualment, per a 
la realització del alicatat del safareig un operari va trigar molt i es va haver de fer fora 
de la obra, de manera que un altre operari va haver d'acabar la seva feina. 

Els paviments de la vivenda han complert els temps estipulats però s'han desfasat una 
mica degut al temps trigat en els enrajolats. 

La col·locació de diferents aparells s'ha fet en el moment que s'ha pogut 
independentment dels temps previstos. 

El pintat del pis s'ha retrasat degut a que primer s'ha preferit tenir tot el mobiliari de 
cuina muntat abans de començar a pintar tot per a que el pintor estigués sol sense ningú 
que el destorbi. També podem veure com va sorgir una partida extra. 

Tot el tema de portes , finestres i col·locació d'aplics s'ha anat fent quant s'ha pogut 
tenint en compte els temps finals de les altres partides ja que era pràcticament lo últim 
important abans de començar amb els remats finals. 

Els remats finals van ser més dels previstos degut a la falta de neteja i de cura del pintor. 
Igualment també vem tenir problemes amb l'elecció de l'arquitecte sobre les 
prestatgeries de la cuina. 
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3.2.1.1.3 Comparativa de pressupostos

C/Radas, 12 

Nº Capítol Preu inicial Preu final 
01 Previs 576,80 € 576,80 €
02 Enderrocs 2.536,89 € 2.454,39 €
03 Paleteria 7.131,72 € 7.131,72 €
04 Sanejament i aparells sanitaris 761,17€ 761,17€
05 Lampisteria 650,96 € 650,96 €
06 Electricitat i veu i dades 3.516,42 € 3.516,42 €
07 Gas 625,21 € 625,21 €
08 Calefacció 4.148,84 € 4.148,84 €
09 Pintura 1.842,67€ 2.261,67 €
10 Seguretat i salut 167,89 € 167,89 €
11 Enderroc tarima sintètica sala estar 163,00 € 0,00 €
12 Fusteria 10.279,76 € 10.279,76 €
14 Paviment de fusta 3.780,00 € 3.780,00 €
15 Reforç estructural 3.385,45 € 3.385,45 €
16 Aparells sanitaris 1.228,18 € 1.243,23 €

Total del pressupost 40.794,96 € 40.983,51€

Enderrocs

En el capítol d’enderrocs li havíem cobrat el repicat del guix de la paret d’obra vist però 
finalment se la va repicar el propi operari abans de començar les obres, de manera que 
tampoc li vem cobrar. 

Pintura

En el capítol de pintura hi van haver un parell de costos extres: 

- El decapat de les biguetes va tenir més dificultat del que s’havia previst de 
manera que el seu cost va ser una mica superior.  

- Primer es va pintar la pintura de les portes del bany i safareig de color blanc però 
un cop pintat el propietari va decidir que es pintés del mateix color que els 
mobles de la cuina, per tant vem cobrar el cost d’aquest pintat extra. 

Enderroc de tarima sintètica

La tarima sintètica de la sala d’estar finalment se la va treure el propietari i no li vem 
cobrar.

Els demés costos extra que hi ha hagut no s’han cobrat al client. 



Projecte Final de Grau en Enginyeria d’Edificació 
Pràcticum a l’empresa D_Tall Alçat situada al C/ Almeria, 38 baixos 2a 

77

3.2.1.1.4 Valoració personal

L’arquitecte d’aquesta obra va fer un projecte bastant complert i clar amb tots els 
plànols necessaris per a la realització de les obres amb mesures de tot allò que es 
necessitava, plànols d’acabats, plànols d’instal·lacions bastant complerts indicant tots 
els punts de llum, endolls i mecanismes necessaris, seccions verticals de la vivenda, 
detalls d’aquells punts més conflictius o que hi poguessin haver dubtes i plànols de 
reforços. Igualment també va fer una explicació bastant extensa de tots els treballs que 
s’havien de realitzar a la reforma dividits per apartats. 

Hi van haver algunes decisions que es van anar prenent o modificant durant el transcurs 
de la obra, aquestes decisions s’anaven prenent en les visites setmanals exceptuant 
d’alguna on es va haver de fer alguna visita extra. En el moment en que hi va haver 
algun element important a fer, l’arquitecte de seguida feia els plànols pertinents per a 
que els operaris poguessin treballar correctament.  

La realització de cadascuna de les tasques la va fer personal especialitzat, de manera 
que els resultats han sigut òptims. 

Exceptuant alguns problemes puntuals com el del inodor o el de la brutícia que va 
deixar el pintor, la obra va anar molt bé amb un tracte molt agradable i flexiu per part 
del promotor i l’arquitecte. 

Els operaris en general van actuar amb molta professionalitat fent les feines en els 
terminis més o menys estipulats i resolent de amb eficàcia els dubtes que se’ls hi 
plantejaven.

Amb tot això exposat anteriorment, podem dir que ha sigut una obra molt tranquil·la en 
la que hi ha hagut una continuïtat a la hora de realitzar les feines i la majoria de coses 
que s’havien plantejat en un principi s’han desenvolupat de la manera esperada. 
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3.2.1.2 C/ Rosselló, 272

3.2.1.2.1 Explicació de la obra

Descripció de la situació original del pis 

La obra en qüestió es tracta de una reforma integral del pis entresol primera situat al 
Eixample de Barcelona, al carrer Roselló, 272.  

         Plànol de localització de la finca. 

L’edifici és de principis del S.XX, no se sap ben bé l’any de construcció, es tracta d’un 
edifici situat entre mitgeres de planta baixa i cinc plantes pis amb dues vivendes per 
cada pis. La seva orientació és Nord-Est. L’estructura està formada per murs de càrrega 
i per biguetes de fusta amb revoltó ceràmic construït “in situ”. La façana principal 
medeix 7,5m, la profunditat edificada és de 21,00m i el pati interior de 15,00m. 
L’edifici ventila mitjançant un pati interior i les façanes posterior i principal. La caixa 
d’escala està centrada dintre de la edificació. Hi ha un ascensor situat en el pati interior. 
La coberta de l’edifici és plana i transitable. 

Dades de la obra: 

Situació: C/ Rosselló, 272 Futur ús: Vivenda permanent

Tipus d’obra: Reforma integral de vivenda Temp previst: 3 mesos i 1 setmana 

Zona a intervenir: Vivenda Entresol 1a Temps real: 3 mesos i 3 setmanes 

Personal implicat: 
Propietari: Francisco Serra Dominguez Gestió de la obra: D_Tall Alçat, S.L. 

Projectistes: Arq. Marta Urbiola 

Domènech

Coord. seguretat: Arq. Marta Urbiola 

Domènech

Direcció Facultativa: Arq. Marta Urbiola 

Domènech

Contractistes: Equip de paleteria 

Instal·lador autònom 

Pintor

Equip d’AC 

Equip de polit 

Professional de alumini 
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El pis d’actuació serà el entresol primera, que està ubicat cap a la façana principal. 
L’alçada lliure és de 2,20m. La vivenda consta d’una superfície construïda de 58,53m2 i 
una superfície útil de 53,6 m2 més una terrassa de 4,90 m2, dividida en: 

Rebedor    3,60 m2 
Passadís    6,90 m2 
Habitació1    5,50 m2 
Habitació 2    4,70 m2 
Habitació 3  11,40 m2 
Sala   16,30 m2 
Menjador     3,80 m2 
Bany     1,60 m2 
Cuina     2,70 m2 
Terrassa    4,90 m2 

         Plànol original de la vivenda 

La ventilació de la vivenda es produeix mitjançant la obertura a la façana posterior i les 
obertures del bany i les habitacions al pati central, la habitació que no té ventilació té 
instal·lada una finestreta que dona directament a la caixa d’escala. 

La vivenda s’abasteix de gas i aigua pel pati central, tenint les claus de pas en el mateix 
pati. La instal·lació del gas abasteix els fogons de la cuina i un escalfador per a la 
producció de ACS. La vivenda no té instal·lació de calefacció.  

La instal·lació de llum en canvi entra per la caixa d’escala i el quadre de general de 
protecció està situat al costat de l’entrada. 

Les diferents estances estan separades mitjançant envans ceràmics de 4cm de gruix. A 
simple vista no s’observa cap mena de patologia estructural, excepte una lleugera fletxa 
i torsió de les biguetes de fusta i algunes clivelles en aquestes que són completament 
normal degut al sistema constructiu i a la falta de manteniment. 
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Descripció de les zones a intervenir 

En aquesta obra principalment el que es pretén és modificar la distribució interior de la 
vivenda, ja que els seus espais estan molt mal distribuïts i desaprofitats. Així com les 
seves instal·lacions que es presenten malmeses i s’han d’adequar a la nova distribució. 

Hi ha estances que s’han d’eliminar degut a que no compleixen amb la normativa actual 
del CTE com la habitació 2 i el menjador, altres que s’hauran de canviar de lloc degut a 
la seva mala situació i degut al incompliment del CTE com el bany i d’altres que seran 
modificades per a complir amb les normatives actuals com és la cuina. També 
apareixerà una nova estança que no està inclosa en els plànols inicials, que és el 
safareig. Aquest safareig no estava inicialment en els plànols però es va decidir fer-lo a 
la pròpia obra. 

Per a dur a terme la nova distribució es fa necessari eliminar certs envans perpendiculars 
a la direcció de les biguetes, aquests envans presentaven una sèrie de fissures i 
esquerdes que ens donen a entendre que han entrat en càrrega degut a la fletxa visible de 
les biguetes. Degut a aquest fet, podem afirmar que tots aquests envans han assumit una 
funció de càrrega i per tant, l’arquitecte s’ha vist obligat a idear un sistema de reforç 
sobre les biguetes que eviti que segueixin flectant. 

En definitiva, els canvis que s’aplicaran a la vivenda seran els següents: 

- Realització d’un espai diàfan principal de al vivenda format per la sala, el 
menjador i la cuina, des de la qual es podrà accedir a la terrassa exterior. 

- Canvi de la posició del bany per a fer-lo més gran i per a que tingui una bona 
ventilació.

- Canvi d’instal·lacions d’aigua i electricitat. 
- Incorporació d’aire condicionat. 
- Reforç metàl·lic de biguetes. 
- Pavimentat, enrajolat i pintat de tota la vivenda sencera 

         Plànol de la reforma proposada 
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Descripció de les obres 

Enderrocs

Es va procedir al enderroc de tots els envans i revestiments marcats en el plànol 
d’enderrocs.

        Plànol d’enderrocs. En groc els envans a enderrocar. 

Abans de tirar els envans perpendiculars a la direcció de les biguetes es va apuntalar el 
forjat per tal de que no es produïssin fletxes innecessàries en el mateix. Igualment es 
consideren enderrocs totes aquelles obertures noves que es van planificar en el projecte. 

Els envans originaris eren tots ceràmics de 4cm de gruix, per tant, es van fer els treballs 
d’enderroc primer tallant els envans amb una radial per a que fossin un element el 
màxim independent possible i es transmetin les mínimes vibracions possibles als forjats 
i posteriorment enderrocant amb una maça. Per a realitzar la feina es van protegir les 
parts de la vivenda que no es volia que quedessin malmeses.  

Aquesta tasca es va realitzar de la forma més neta possible: aplicant aigua sobre les 
superfícies a tractar per evitar aixecar excessiva pols, evitant que els trossos d’envans 
enderrocats caiguin directament contra el paviment, col·locant tota la runa en sacs per a 
poder baixar-ho al contenidor demanat al carrer per a que posteriorment s’emportin la 
runa al abocador autoritzat. 

També es va tenir en compte que tots els operaris facin servir els EPIS necessaris per a 
realitzar les tasques de forma segura, com poden ser: ulleres de protecció, guants, botes 
de seguretat reforçades, màscares per la pols, casc de protecció, etc. Així com la 
correcte utilització de mitjans auxiliars com bastides mòbils. 

Aquesta partida de obra no va ser supervisada per ningú ja que no hi havia ninguna 
dificultat tècnica i tampoc hi havia gaire volum de runa. Simplement es va procurar que 
quedessin ben apuntalats els forjats. 

En el moment d’enderrocar el envà que separava el menjador del bany es va tenir un 
problema ja que degut a la poca capa de compressió existent, es va trencar un dels 
revoltons del pis de sota deixant un forat al sostre. Per tant, es va haver de fer una 
reparació que no estava inclosa en el pressupost. 
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Igualment el mateix pis de sota es va queixar de molts altres despreniments i esquerdes 
que tenien al seu pis dient que les havíem produït nosaltres, quan vem anar a veure vem 
veure clarament que hi havia moltes coses, com per exemple un revestiment de tela que 
s’havia estava deteriorat i s’havia desenganxat, que no havíem pogut ser nosaltres. Així 
que només vem reparar allò que no teníem ganes de discutir com alguna esquerda i 
algun revestiment de pintura caigut.  

Aquests costos extra els ha de pagar la pròpia empresa. 

Estructura

Reforç de fletxa de biguetes de la sala

Posteriorment al enderroc dels envans es va procedir a realitzar el reforç estructural 
principal de la sala, aquest reforç estava format per dos perfils metàl·lics, un HEB-120 i 
un UPN-160 soldats entre ells i a la vegada ancorats i recolzats a les parets de la 
vivenda.

Plànol de localització del reforç.  
En verd el perfil UPN-160 i en lila el perfil HEB-120 

El perfil HEB es va poder entrar sencer al pis, però el UPN degut a la seva llargada es 
va fer impossible la seva entrada al pis ja que aquest és molt estret, i per tant es va haver 
de tallar per, posteriorment quan ja es va tenir dintre de la sala, que era on anava 
col·locat, poder soldar-lo de nou. Aquest tall es va realitzar a la part mitja del perfil ja 
que aquest només fa la funció de descarregar a les parets mestres les tensions que 
aguanta el HEB.

Per a fer la nova soldadura del UPN ens vem ajudar de dues pletines metàl·liques a 
mode de ànima per tal de donar més consistència a la soldadura, de manera que una 
vegada entri en càrrega no hi hagi cap mena de problema de ruptura. 

       Soldadura del perfil partit 
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Una vegada ja teníem els perfils preparats per a la seva col·locació, vem procedir a 
preparar els ancoratges i punts de recolzament. El reforç consta de un punt de 
recolzament i dos encastaments a les parets mestres mitjançant pletines.  

Primerament, es van realitzar els ancoratges i la col·locació del perfil UPN que és el que 
anava col·locat a la part superior del reforç. Per a fer-ho, vem ancorar unes pletines de 
15mm de gruix una a cada extrem de la sala el més alt i el més a prop del envà possible 
per a que el perfil ocupi el menor espai (es va intentar col·locar-lo en la volta formada 
pel revoltó). Aquestes pletines anaven ancorades mitjançant 4 perns, un a cada 
cantonada, agafats amb tac químic de resines epoxi i les pletines cargolades als 
mateixos. Una vegada ja vem tenir les pletines preparades vem procedir a pujar el perfil 
UPN a la seva posició per a soldar-lo a les mateixes. En aquest procés vem tenir molts 
problemes degut a que els ancoratges de les pletines no ens permetien entrar el perfil, 
per tant, vem haver de tallar amb una radial els cargols que remataven els perns i es va 
realitzar una soldadura en el seu lloc.  

En el moment de pujar el perfil a la seva posició vem veure que el podíem posar encara 
més amunt de lo previst, això ho feiem mitjançant un perfil metàl·lic que el col·locàvem 
a tocar amb les biguetes de fusta per saber mes o menys la posició on aniria situat el 
HEB, de manera que hi havia una part del perfil que no estaria soldat a les pletines, i 
així ho vem fer, ja que amb les poques càrregues que rebria ja era més que suficient la 
soldadura de mig perfil. 

Fotografia de soldadura del perfil 
UPN-160 amb la pletina 

Es pot apreciar la mitja 

soldadura del perfil i com els 

cargols per on l’havíem de pujar 
han sigut tallats i soldats. 

Un cop ja es va tenir el perfil UPN a la seva posició, es va procedir a la realització dels 
recolzaments del perfil HEB. Per a fer-ho simplement es va fer una obertura de les 
dimensions del perfil en la paret mestre on recolzaria. Una vegada feta aquesta obertura 
era el moment de pujar el perfil HEB com havíem fet anteriorment amb el UPN. Una 
vegada pujat el perfil el vem assegurar amb puntals i d’aquesta manera el podíem moure 
amb relativa facilitat a la posició desitjada. Aprofitàvem els mateixos puntals per a 
poder modificar en petites quantitats l’alçada del perfil fins a ajustar-lo amb el UPN 
anteriorment col·locat. Una vegada ja teníem el perfil a la seva posició era el moment de 
reconstruir el punt de recolzament mitjançant morter de reparació antiretracció i 
seguidament una vegada aquest va estar sec, era el moment de realitzar la soldadura 
entre els dos perfils.



Projecte Final de Grau en Enginyeria d’Edificació 
Pràcticum a l’empresa D_Tall Alçat situada al C/ Almeria, 38 baixos 2a 

84

Soldadura dels dos perfils 

En el punt de recolzament del perfil HEB, aquest no es va posar directament en contacte 
amb la fàbrica, ja que sinó hi hauria problemes de ruptura de la mateixa, sinó que es va 
elevar uns centímetres per a poder omplir el seu recolzament amb el morter de reparació 
i d’aquesta manera tenir un suport més rígid. 

Finalment per acabar el reforç simplement es van introduir unes cunyes de fusta entre el 
HEB i les biguetes per tal de garantir la transmissió de càrregues de cadascuna de les 
biguetes al perfil i donar la màxima uniformitat al conjunt. Una vegada fet això i el 
morter de reparació ja estava del tot sec es va procedir a desapuntalar tant el propi perfil 
com el forjat, deixant que el reforç entri en càrrega. 

Cunyes de contacte amb les biguetes 

Tot aquest procés de pujar els perfils a la seva posició es va fer mitjançant 2 operaris, el 
cap d’obra i jo degut al gran pes d’aquests perfils. Igualment també ens ajudàvem de 
puntals per tal de no carregar tot el pes en nosaltres. 
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                     Reforç acabat 

En la meva opinió aquest reforç no és el més adient per a posar en aquesta vivenda pels 
següents motius: 

- Tenim una alçada lliure fins a la biga de tan sols 2,20 m, per tant si hi 
col·loquem el perfil HEB proposat,  l’alçada que ens queda és de 2,08 m, 
inferior a l’alçada lliure mínima per normativa. 

- Pel fet d’haver de posar el perfil UPN-160 el màxim alt possible, aquest no es 
pot soldar en la seva totalitat a les platines proposades, només s’ha pogut soldar 
una ala i la meitat de l’ànima. Tot i així la soldadura és suficient per aguantar la 
càrrega rebuda. 

- Aquest reforç s’ha dut a terme per a aguantar les càrregues de les bigues que 
anteriorment revia un envà, per tant, les càrregues rebudes per un envà haurien 
de ser les mínimes i aquest reforç hauria de ser de caire preventiu, no pas 
estrictament necessari. Amb tot això penso que és un mètode massa aparatós pel 
fet que estem tractant. 

- Un dels factors que potser ha dut a l’arquitecte a dur a terme aquest mètode ha 
sigut l’econòmic, però realment penso que no és el més econòmic. 

- Hi ha altres zones de la vivenda on s’han aplicat altres mètodes de reforç de caps 
de biguetes que també es podien haver aplicat en el centre de les biguetes i 
d’aquesta manera deixar un conjunt molt més uniforme. 
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Reforç de cap de bigueta de la cuina

A la cuina quan es va treure tot el mobiliari i aparells antics, es va veure que hi havia 
dues biguetes que estaven podrides, després de realitzar la proba del punxó es va decidir 
de fer algun reforç sobre elles ja que la seva secció útil havia disminuït de forma 
considerable. Per tant es va decidir de fer un reforç a base de dues pletines de 8mm de 
gruix aproximadament, agafades entre elles mitjançant passadors metàl·lics. 

Aquests caps de biguetes estan encastats en la paret de façana, per lo que podem suposar 
que hi ha hagut filtracions i s’han anat podrint les biguetes fins al seu estat actual. 

         Plànol de localització del reforç 
         En verd els caps de bigueta a reparar 

Per a dur a terme aquest reforç simplement es van demanar els dos passamans 
necessaris i a la mateixa obra se’ls hi van fer les obertures necessàries per a la subjecció 
dels passadors, mitjançant un trepant amb una broca per a metall, i se’ls hi va aplicar un 
producte passivant de protecció. 

Seguidament es va preparar la zona d’intervenció: apuntalant les biguetes a intervenir, 
obrint una obertura en els encastaments de les mateixes per tal de posteriorment poder 
fer un sanejament dels caps de biguetes deixant únicament la part sana d’aquestes i 
aprofitant la obertura feta per a que s’encastin els passamans metàl·lics. 

         
 Sanejament d’un dels caps de biga                               Comprovació dels encaixos dels reforços 
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Una vegada ja teníem les biguetes sanejades simplement vem procedir a col·locar els 
passamans a la seva posició, marcar a la fusta les obertures dels passadors i amb l’ajuda 
d’un trepant vem realitzar aquestes obertures en la fusta sana. Una vegada fet això i amb 
els passamans col·locats a la seva posició vem col·locar els passadors amb els seus 
mascles i femelles per tal de que el conjunt quedés fixat en la posició desitjada. Per 
finalitzar simplement es va reomplir la obertura feta anteriorment en l’encastament 
mitjançant morter de reparació amb retracció controlada. 

Perforacions a la fusta i col·locació     Passadors col·locats i amorterat dels caps de 
dels passamans       bigueta fets 

Segons el meu parer si la pudrició s’ha produït per filtracions d’aigua a les parets, jo 
hagués protegit els encastaments de les biguetes amb alguna mena de 
impermeabilització abans del reomplert amb morter de reparació, ja que encara hi ha 
part de fusta sana encastada en la paret. 

Reforç de pilastres de la biga de la balconera

En un principi, s’havia pensat de fer una obertura d’accés a la terrassa més gran, ja que 
ja no hi havia bany i tot seria cuina,  però al mateix temps per un dels cantons es va 
pensar de afegir un tram de paret per tal de poder posar la nevera sense que aquesta 
sobresortís per la balconera. 

         Plànol de zona on es tenia  
         previst afegir un tram de paret 
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En el moment d’enderrocar la balconera antiga es va veure que hi havien unes esquerdes 
bastant importants en els dos cantons de la mateixa balconera. Això possiblement era 
degut a que el perfil IPN que feia de dintell havia patit corrosió i per tant s’havia 
expandit formant aquestes esquerdes. A part la paret exterior es veu que està formada 
per dues fileres de maó de 15cm cadascuna amb maons posats lateralment que les 
traven, per tant el que s’ha produït realment ha sigut un desplom de la paret exterior. 

Esquerda esquerra balconera  Dintell afectat per corrosió    Esquerda dreta balconera  

Quan l’arquitecte va veure les esquerdes i el bon estat del perfil IPN tot i la seva 
corrosió superficial, va optar per a realitzar dues pilastres de 15x30cm una a cada cantó 
de la balconera connectades mitjançant barres corrugades cada 3 filades per a que hi 
hagués més superfície de suport de la biga. Tot això previ grapat de les esquerdes i 
reomplert de les mateixes amb morter de reparació. De manera que es va procedir a fer 
la tasca el més aviat possible. 

Primer de tot es va procedir a fer les perforacions per a encaixar les barres de diàmetre 
8mm en forma de U per el grapat de les esquerdes. Seguidament es van omplir les 
mateixes amb morter de reparació intentant arribar el més endintre possible per tal de 
donar la màxima rigidesa. 

Seguidament es va procedir a elaborar les pilastres. Per a fer-les, l’operari anava partint 
els maons per la meitat per a poder fer els 15 cm de gruix i a mesura que anava 
col·locant una filada els omplia amb morter per a massissar-los. Quan tenia tres filades 
col·locades amb l’ajuda d’un trepant feia les obertures per a col·locar els connector que 
anirien encastats aprofitant les juntes entre filades. Igualment en la alçada que toqués 
anava col·locant les barres de grapat de les esquerdes. 
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 A l’esquerra, construcció de la pilastra. A dalt, introducció  
 dels connectors. 

En la fotografia de la dreta es poden veure els forats que s’han      
fet per a introduir les barres per al grapat de l’esquerda. 

Així ho va fer per a cadascuna de les pilastres fins a arribar a dalt de tot on la última 
filada la va reomplir de morter fins a que aquest estigués en contacte amb el perfil IPN. 

Finalment, només quedava arrebossar amb morter les pilastres per a posteriorment 
enguixar-les o pintar-les.

Arrebossat bast de la pilastra   Arrebossat final de la pilastra i    Arrebossat final de la pilastra i  
dreta      enguixat de la part interior   enguixat de la part interior 
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Reforç de cap de bigueta de la sala

Sota d’un dels caps de bigueta de l’antic menjador es podia veure una cosa estranya, 
com un reforç que hi havia col·locat allà per algun motiu. Se li va dir a un paleta que 
treies el revestiment que l’envoltava per a saber de que es tractava i vem poder veure 
que era una peça ceràmica armada amb unes peces metàl·liques semblants a unes 
frontisses de una porta antiga. En aquell moment li vem dir al operari que repiqués tot el 
cap de la biga per a veure si podíem determinar el motiu pel qual es va fer aquella 
espècie de reforç i ens vem trobar amb la sorpresa de que aquella biga no arribava a 
recolzar sobre el mur de càrrega i van fer aquella espècie de cartel·la per tal de poder 
recolzar-la.  

         Perfil del reforç original      Alçat del reforç original 

       
No podíem deixar allò d’aquella manera i li vem proposar a l’arquitecte de col·locar un 
perfil en L de 15mm d’espessor ancorat a la paret mitjançant perns i tacs químics tal i 
com s’havien ancorat les pletines del reforç principal de la sala. L’arquitecte ens va 
donar el vist i plau. 

Per a la seva col·locació simplement es van fer els forats per a la introducció dels perns 
en el perfil mitjançant 4 obertures una a cada cantonada, seguidament es van fer els 
forats a la paret mitjançant un trepant, es van col·locar els perns prèvia introducció de 
resines epoxi i finalment es va col·locar el perfil cargolat als perns. Finalment per a 
assegurar el bon contacte de la bigueta amb el perfil es va reomplir el espai entre els dos 
elements mitjançant morter antiretracció. 

       Perfil L de reforç amb les perforacions fetes              Perfil de reforç col·locat 
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Tancaments exteriors 

En quant als tancaments exteriors només s’ha fet una 
sola modificació, ja que de fet només hi ha una obertura 
que doni al exterior en tota la vivenda, s’ha eliminat la 
finestra de la cuina i s’ha fet una balconera més àmplia 
substituint la anterior que hi havia. 

Amb aquesta intervenció hem aconseguit dues coses: 

- Donar més lluminositat i més sensació de 
grandesa a la cuina 

- Evitar problemes de filtracions   Plànol de localització de balconera

El segon objectiu de la intervenció ve donat perquè la balconera antiga estava retrassada 
respecte el nivell de la terrassa, per tant en el moment que plovia, hi havien moltes 
possibilitats de que l’aigua es quedés estancada, podent produir problemes de filtracions 
tant a la pròpia vivenda com a la vivenda de sota.  

Ara, aprofitant que també es va haver d’intervenir en fer tota la terrassa nova, es va 
posar la balconera sobre aquest nou nivell de terrassa de manera que no hi ha espais 
buits on es pugui estancar l’aigua. 

             Estat de la balconera         Estat de la balconera 
             abans de la reforma          reformada 

La col·locació i la aportació de la balconera la ha fet una empresa externa especialitzada 
en això de manera que en aquest cas el propietari, que és el que posa els materials, 
només ha hagut de trucar dient les mesures i el tipus de balconera que volia. 
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Tancaments interiors 

Per a la realització dels tancaments interiors s’ha optat per al sistema de cartró-guix, ja 
que és un sistema que comparat amb els envans de fàbrica ens aporta: major rapidesa en 
la execució dels envans, menys brutícia a la hora de realitzar les tasques, la càrrega 
sobre els forjats és molt menor, es pot aïllar tant tèrmicament com acústicament i es 
poden passar instal·lacions per dintre seu sense necessitat de fer regates.  

En aquesta obra l’arquitecte té molt clar que no vol fer cap regata als murs de càrrega, 
totes les instal·lacions es passaran per trasdossats de cartró-guix. 

El revestiment de cartró-guix per envans de banys i cuina serà hidròfug, mentre que pels 
de habitacions i sala serà normal. 

En aquesta obra en un principi no s’havia de fer cap envà però a la mateixa obra es va 
decidir fer un envà de separació entre el safareig i el bany, tot lo demés eren trasdossats 
de cartró-guix per a pas d’instal·lacions. 

Plànol de tancaments interiors 

Per a la construcció dels envans i trasdossats primer de tot es va replantejar la zona on 
es volien els mateixos. En una primera instància no estava pensat fer un safareig però es 
va decidir fer-lo a la mateixa obra, per tant, el replanteig de l’envà separatori es va 
replantejar directament sobre la obra amb l’arquitecte present. 

Un cop replantejats tots els envans i trasdossats, 
es va procedir a muntar l’estructura dels 
mateixos, començant per la introducció del marc 
general de l’envà amb perfils T-47, per tal 
d’ajustar-lo a la seva posició exacte i per 
assegurar-se de que es troba completament pla 
mitjançant un nivell.  
              Trasdossat de pas d’instal·lacions de l’habitació 

Seguidament s’han anat col·locant els muntants cada 50cm aproximadament amb un 
perfil T-47 que li donaran resistència al envà, la col·locació d’aquests també s’ha 
realitzat mitjançant un nivell. Igualment una vegada col·locats tots els muntants s’han 
col·locat els travessers que ajudaran a acabar de donar més resistència. 
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Una vegada ja estaven muntades totes les estructures d’acer galvanitzat dels envans i 
trasdossats es va deixar pas al instal·lador per a que passés totes les instal·lacions 
d’aigua i electricitat per dintre de les estructures. 

Quant l’instal·lador va tenir tot fet amb els mecanismes situats a la seva posició es va 
procedir al tapat de les estructures amb el cartró-guix mitjançant cargols ancorats a 
l’estructura d’acer. 

En l’envà de separació entre cuina i safareig no es va col·locar cap mena de aïllant 
acústic ja que el safareig és una estança on no hi ha una concurrència permanent, només 
s’accedeix per a motius puntuals i un temps molt breu. 

Es va deixar un tram de trasdossat del bany sense tapar degut a que encara s’havia de fer 
el sanejament del bany. Un cop realitzat ja es va poder tapar com la resta. 

Finalment es va posar massilla per a donar planeïtat a tots aquells llocs on hi havien 
cargols i s’han reforçat les juntes entre plaques de pladur, així com les juntes entre 
pladur i fàbrica amb la col·locació d’un mallatex i finalment la mateixa massilla. 
D’aquesta manera ja es deixen les parets completament preparades per al revestiment 
que s’hagi de posar a continuació. 

Sanejament

El sanejament de la vivenda es va dividir en dues instal·lacions: per un cantó teníem el 
sanejament de la cuina que anava a parar a un baixant amagat en un conducte tècnic i 
per un altre teníem el sanejament del bany que anava a parar al pati interior. 

Per a la realització del sanejament havíem de tenir prèviament: col·locat el plat de dutxa 
a la seva posició final amb tots els seus accessoris de desguàs muntants, l’estructura dels 
envans i trasdossats muntada i saber la posició exacta de la resta de sanitaris. 

Les canalitzacions les vem fer amb un sistema de tub de PVC amb unions encolades i 
amb junta de goma en trams de baixants i col·lectors. Aquesta instal·lació s’ha hagut de 
fer en: 

- Inodor
- Plat de dutxa 
- Rentamans 
- Pica de la cuina 

El primer que vem fer va ser obrir el conducte tècnic de sanejament de 
la cuina per a veure a on podíem fer les connexions amb els baixants, 
al fer-ho es va descobrir que el tram de baixant de l’entresol i el del 
local de PB no passen per la mateixa vertical, hi ha un lleuger 
desviament de uns 30cm, però no s’ha trobat cap accessori del baixant 
que permeti fer aquest canvi, simplement l’aigua cau per gravetat 
sobre un material que a mode de rampa la porta cap al tram de baixant 
inferior.                          Dibuix explicatiu
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Una vegada arreglat el problema ja es va poder pensar els accessoris necessaris per a fer 
les unions amb el baixant de la cuina. 

En el projecte d’aquesta reforma l’arquitecte no va fer cap mena de referència a les 
instal·lacions, totes es van decidir a la mateixa obra mitjançant la opinió dels operaris, 
això va ser un dels fets que van fer perdre temps en quant a l’execució de la obra. 

El primer que vem haver de fer va ser pensar per on es volia que passessin els 
conductes. Aprofitant que la vivenda estava situada al mateix forjat que el paviment del 
pati interior vem decidir passar les instal·lacions de sanejament del bany directament pel 
pati de manera que no tinguéssim problemes amb intercepcions amb la resta de 
instal·lacions. Seguidament vem pensar quins accessoris faríem servir i com els 
combinaríem per tal de fer la instal·lació amb les pendents exigides pel CTE.  

Ho vem plantejar com un sol col·lector que recolliria tots els desguassos i desembocaria 
al baixant principal del pati de llums. Un cop pensat ja era el moment de fer les 
obertures pertinents. 

Per tal de poder donar al col·lector principal la inclinació necessària vem haver de fer 
una regata al paviment del pati de llums per tal de poder fer més baixa la connexió amb 
el baixant. 

Igualment per a poder realitzar la instal·lació amb èxit vem haver de 
canviar el recorregut de un petit tram del baixant principal per tal de 
que s’ajustés al nostre col·lector. Per a fer-ho, la comunitat ens va 
donar permís. 

Després només es va haver de presentar tota la instal·lació al seu 
lloc, sempre tenint en compte la bona col·locació de les peces 
seguint el curs de l’aigua, i quan es va veure que tot era correcte es 
va poder procedir a encolar les peces de PVC amb cola especial. 
                Modificació baixant 
                 

Hem de dir que cada aparell sanitari té els seus propis mecanismes de sifó incorporats i 
per tant la instal·lació de sanejament simplement s’ha de connectar a les sortides 
d’aquests mecanismes esmentats mitjançant juntes de goma per a garantir l’estanquitat. 

A l’esquerra connexió del col·lector principal amb el baixant. Al mig, unió del desguàs del rentamans i la 
rentadora amb el col·lector principal. A la dreta, connexió del inodor al col·lector principal. 
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Fontaneria

La instal·lació de fontaneria es va fer una vegada ja estaven fetes les estructures dels 
envans i trasdossats de tota la vivenda. 

L’aigua de la vivenda havia d’alimentar: 

- Rentamans 
- Dutxa
- Pica de la cuina 
- Rentavaixelles
- Inodor
- Rentadora
- Calentador

Aquesta instal·lació es va plantejar amb el sistema Wirsbo, consistent en tubs de 
polietilè semirígids, això ens permet no tenir els conductes completament ancorats sense 
poder fer cap moviment per ajustar-los. 

Tots els càlculs de cabals i pressions necessaris per a realitzar la instal·lació ja han sigut 
calculats prèviament per l’arquitecte. 

Primer de tot, vem fer el replanteig de la instal·lació, no era necessari que estigués 
l’arquitecte ja que tota la instal·lació queda amagada en els trasdossats de cartró-guix. 

Una vegada replantejada la instal·lació es van fer totes les obertures necessàries en els 
murs de fàbrica per a passar-les. Una vegada ja tenim tot el recorregut per on es vol que 
passin les canonades es procedeix al muntatge de 
les mateixes, per a fer-ho el instal·lador talla els 
tubs per trams amb les llargades necessàries, 
deixant un cert marge en el tall per tal de poder 
moure les canonades per ajustar-les a les 
superfícies. Quan ja té alguns trams preparats els 
uneix mitjançant uns accessoris, aquests 
accessoris són com unes anelles que s’obren amb 
l’ajuda d’una màquina especial i es col·loquen a la 
seva posició. També hi han accessoris en forma de 
colze per a poder unir trams perpendiculars, en 
forma de T i d’altres.       Sistema Wirsbo 

L’aigua calenta i l’aigua freda es van realitzar al mateix temps posant les canonades 
paral·lelament, quan les canonades transcorren paral·leles en un pla vertical el d’aigua 
calenta anirà per sota per tal d’evitar condensacions 

En el moment en que s’arriba a un punt de presa d’aigua es va col·locar una peça 
especial de pas de l’aigua que tapona la sortida del aigua i aguanta la seva pressió, això 
es col·loca per a poder comprovar la instal·lació una vegada finalitzada sense la 
necessitat de que els aparells estiguin col·locats i connectats, encara que aquesta peça és 
la que ens servirà per a posar les claus de pas de cadascun dels aparells. Igualment es va 
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fer una sectorització de la instal·lació mitjançant la col·locació de claus de pas en 
cadascuna de les estances. 

En el moment de dur a terme la instal·lació el propietari ens va demanar si podíem 
deixar un presa d’aigua a la terrassa per si havia de fer alguna tasca a fora. Això suposa 
un cost extra mínim que no se li pot cobrar al propietari, però arriba un punt en el que es 
van sumant tots els costos extra petits i acaben fent un cost important, en aquest 
moment és quan al propietari se li pressuposten tots aquests costos extres sumats i no 
vol abonar la diferència. En aquesta obra ens ha passat això exactament. 

Per a fer la prova d’estanquitat es van unir les canonades de aigua freda i calenta amb 
un tub Wirsbo en comptes del calentador. 

El calentador es va col·locar en el moment en que tot el safareig ja estava enrajolat. 

En aquesta vivenda no hi ha instal·lació de calefacció. 

Ventilació 

La ventilació de la vivenda com s’ha dit al principi es fa mitjançant la obertura de la 
façana posterior i les obertures al pati de llums. 

L’extracció de fums es va fer per la façana principal mitjançant tubs rígids de PVC i 
flexibles d’alumini. Es va fer sobresortir uns 30cm i es va rematar amb un caputxó que 
permetia l’extracció dels fums però no l’entrada de l’aigua. 

Per a la ventilació del bany es va decidir en la pròpia obra fer una reixa de ventilació per 
tal de que, tot i que hi ha una finestra, hi hagués ventilació permanent i no es produïssin 
humitats per condensacions.  

L’estudi conserva la finestra que dona a l’escala comunitària, de manera que hi ha una 
petita via de corrent d’aire. 

Electricitat 

La instal·lació d’electricitat es va fer una vegada ja estaven fetes les estructures dels 
envans i trasdossats de tota la vivenda, al igual que la instal·lació d’aigua. 

S’havia de tornar a fer tota la instal·lació nova. 

El primer que es va fer va ser replantejar el recorregut de la instal·lació amb la presència 
de l’arquitecte, això es va fer el mateix dia que es va replantejar la fontaneria. Com he 
dit anteriorment, els plànols d’instal·lacions no estaven ni molt menys definits, per tant 
es va haver d’improvisar la instal·lació a la pròpia obra amb l’ajuda de l’experiència de 
l’operari. En el cas de l’electricitat, l’arquitecte volia fer les canalitzacions vistes de 
coure i després pintar a sobre d’aquestes amb el color blanc del pis, nosaltres li vem dir 
que allò no tenia gaire sentit perquè el temps de muntatge de unes canalitzacions de 
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coure era tres vegades superior que per a canalitzacions de PVC i si es pinten els dos 
ofereixen la mateixa imatge, per tant ens va fer cas i vem acabant fen les canalitzacions 
vistes de PVC. Les canalitzacions ocultes van ser de PVC corrugat flexible. 

Igualment del recorregut també es van marcar tots els punts on hi haurien endolls, punts 
de llum, interruptors simples, interruptors commutats, aire condicionat, campana 
elèctrica, nevera, microones, rentadora, caldera, rentaplats, forn elèctric. Tanmateix 
també es van anar marcant tots els punts de presa de telecomunicacions. 

L’arquitecte va voler que totes les instal·lacions passessin pels trasdossats de cartró-guix 
per no haver de fer cap regata a les parets mestres, o les mínimes, ja que finalment algun 
tram petit s’ha volgut encastar per no deixar la canalització vista, tot i que tots eren 
trams verticals per no danyar gaire l’estructura. Les instal·lacions vistes s’intenten 
amagar una mica ja sigui darrere de mobles, pels marcs interiors de les portes, per 
cantonades, etc. 

El primer que va fer l’instal·lador va ser pensar el 
recorregut de les canalitzacions de PVC que 
envoltaria el cablejat i on situaria les caixes de 
derivació. Un cop ho tenia tot pensat va anar tallant 
tram a tram de canalització fins on creia convenient: 
de caixa a caixa, de caixa a punt de presa o del quadre 
de comandament i protecció fins a una caixa. Les 
canalitzacions, igual que passava amb la fontaneria, 
les deixa amb una mica de marge per a que es pugui 
modificar el recorregut si s’escau.           Canalitzacions elèctriques 

Els muntants dels envans de cartró-guix ja venen dotats de unes obertures per al pas 
d’instal·lacions, però si és necessari es poden ampliar i modificar. 

Una vegada ja estaven totes les canalitzacions al seu lloc, era el moment de col·locar les 
carcasses de plàstic de les caixes de derivació i els mecanismes de manera que tot 
estigués comunicat. 

Seguidament es va procedir a fer la instal·lació elèctrica pròpiament dita, és a dir el 
cablejat. Per al cablejat es fan servir diferents diàmetres depenent del circuit, aquests 
diàmetres depenen de intensitat (A) que es necessiti: 

Circuit Diàmetre Intensitat 
Il·luminació 1,5mm 10A 
Endolls i nevera 2,5mm 16A 
Endolls d’estances humides 2,5mm 16A 
Endolls rentadora i fregaplats 4,0mm 20A 
Forn elèctric 6,0mm 25A 

Tot el cablejat passa per dintre dels tubs corrugats que hem col·locat anteriorment i a les 
caixes de derivació es fan els talls i unions necessaris per a que es doni abast a tots els 
mecanismes i punts de llum de la vivenda. Normalment acostuma a haver una caixa de 
derivació per a cada estança.
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Els cables a que es fan servir són 4: el marró per a la fase, el blau per al neutre i el groc i 
verd per a la presa de terra, hi ha un cable extra que es fa servir per a les connexions 
dels interruptors commutats que és de color gris. Els colors són simplement 
identificatius per a facilitar les connexions. 

Per a passar el cablejat per dintre de les canalitzacions es va fer servir un cable guía de 
plàstic que té uns ganxos als seus extrems. El primer pas va ser el de tallar els cables 
necessaris que s’han de passar per dintre de un tram de la canalització deixant bastants 
cm de marge a cada extrem per tal de que després no tinguem problemes de falta de 
cablejat. Una vegada estan els cables necessaris tallats s’uneixen per un dels seus 
extrems amb cinta aïllant de manera que formin un sol bloc. Seguidament es passa la 
guía per dintre de la canalització, per un dels seus extrems s’enganxa la punta del bloc 
de cables al ganxo i un cop fet això simplement s’estira per l’altra punta la guía per tal 
de passar tots els cables per dintre de la canalització. Aquest procediment es va anar 
realitzant per a cadascun dels trams que teníem. 

       Dibuix explicatiu de la introducció del cablejat 

Quan ja tenim tots els cables col·locats és el moment de fer les unions necessàries tant 
en les caixes de derivacions com en els mecanismes, aquest moment és molt important 
ja que s’ha de saber molt bé el que s’uneix per a que no hi hagin errors en la instal·lació. 

Un cop està tot unit es va col·locar el quadre de comandament i protecció al seu lloc 
amb tots els mecanismes que inclou: ICPM, IGA, ID, els PIAS i la regleta de presa de 
terra amb totes les seves connexions pertinents. Igualment es va tornar a col·locar el 
comptador. 

I l’últim pas va ser la unió dels circuits de l’habitatge al quadre de comandament i 
protecció i es va comprovar el bon funcionament dels mecanismes.  

L’arquitecte a la visita de obra setmanal va comprovar un per un els mecanismes per 
donar el vist-i-plau a la instal·lació, donant-la per acabada. 
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Telecomunicacions

L’habitatge disposarà dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i de Televisió terrestre i 
Radiodifusió terrestre-analògica i digital-(RTV). Mentre que per al servei de 
Telecomunicacions per cable (TLCA) només es construirà la canalització, fins als punts 
de presa a l’usuari. 

Per a dur a terme les instal·lacions de telecomunicacions s’ha empleat el mateix mètode 
que per a la instal·lació elèctrica, però amb els mecanismes i cablejats necessaris. Les 
canalitzacions al contrari que les de electricitat són de PVC. 

Revestiments

Enrajolat ceràmic bany

L’enrajolat del bany es va realitzar després de col·locar el paviment i el plat de dutxa, el 
del safareig també degut a que no hi havia cap canvi de paviment, mentre que a la cuina 
es va realitzar abans de la col·locació del paviment ja que l’alçada del paviment no 
afecta a la del enrajolat.  

Igualment per a enrajolar ja vem tenir totes les superfícies preparades, les de cartró-guix 
completament llises i amb les juntes reforçades i les de fàbrica correctament 
arrebossades.

Seguint la dinàmica de tota la obra, el propietari ens va aportar tot el material d’acabat 
necessari. L’enrajolat escollit va ser un enrajolat ceràmic amb acabat esmaltat de color 
blanc de  10x20mm amb junta entre les peces del mateix color. Aquest enrajolat seria el 
mateix per la cuina, el safareig i el bany. 

El primer que vem fer amb la presència de l’arquitecte va ser 
replantejar la posició de les peces ceràmiques. En aquest 
replanteig es va decidir començar amb peça sencera des del 
nivell del paviment, en la zona de la dutxa arribàvem fins al 
sostre mentre que en la resta del bany es va decidir arribar a 
una certa alçada que aniria donada per l’arquitecte, més o 
menys 1,20m aproximadament, tenint en compte el sobre de 
silestone. Horitzontalment, es va decidir començar amb peça 
sencera des de la cantonada del plat de dutxa.         Detall encontre amb silestone 

Esbós representatiu de com s’ha 
replantejat l’enrajolat. 

En vermell es veuen les línies des d’on 

s’ha començat amb peça sencera 
horitzontalment. 

En verd es veuen les línies des dón 

s’ha començat amb peça sencera 
verticalment. 

L’alçada fins on arriba l’alicatat fora 

de la dutxa és 1,20m. 
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Una vegada ja estava tot replantejat es va començar a elaborar l’enrajolat mitjançant 
morter cola. 

Primer de tot mullaven una mica la superfície a tractar, seguidament col·locaven una 
bona proporció de morter al parament vertical, traient el morter sobrant mitjançant una 
llana dentada, a continuació aplicaven una mica més de morter sobre la rajola i la 
col·locaven a la posició desitjada vigilant de que quedés la peça anivellada respecte les 
demés i respecte ella mateixa. L’aplicació de la llana dentada en la col·locació de 
paraments verticals, igual que en paviments, és molt adequada ja que permet una certa 
flexibilitat de la peça ceràmica, de manera que si es produeixen moviments aquesta no 
trenqui degut a la forta connexió amb el morter.  

El que si que s’havia de tenir en compte era el tall a efectuar 
quan s’arribava al contacte amb el plat de dutxa, amb les 
cantonades o amb les connexions amb les instal·lacions, 
tallant amb la radial les peces segons les necessitats.  

Entre les rajoles es posen unes creuetes de plàstic per a que hi 
hagi les mateixes separacions entre rajoles i quedi la junta 
uniforme. Una vegada tot quedava enrajolat, el que feien era 
aplicar la vorada a les juntes amb una massilla especial per a 
vorada, amb una consistència mes aviat fluïda, i amb l’ajuda 
d’una llana de goma. 

Per a les zones del bany on l’enrajolat només arriba a 1,20m 
el que s’ha fet ha sigut pintar la resta del parament amb 
pintura antihumitat de color blanc amb acabat llis amb el 
métode que s’explicarà més tard.             Bany acabat d’enrajolar 

En el moment en el que l’enrajolat del bany estava finalitzat i 
s’havien deixat les obertures pertinents per les connexions amb el 
rentamans en la posició que es va decidir per la direcció 
facultativa, es va presentar el rentamans i no va agradar com 
havia quedat. El propietari va decidir moure uns 20 cm cap a la 
dreta i llavors es va haver d’enderrocar un tram d’enrajolat i tallar 
les canonades d’aigua per ajustar-les a la nova posició. Un cop ja 
s’havia modificat la instal·lació per a la nova posició, el 
propietari va voler moure uns 10cm cap a la esquerra de nou el 
rentamans i llavors vem tenir la complicació de que les 
canonades anteriors que havien tallat ara s’havien de tornar a 
allargar amb tot el moviment que això suposa ja que tot el 
material per la instal·lació d’aigua ja no estava a la obra perquè 

Explicació gràfica              l’instal·lador feia dies que havia acabat. 

Tota aquesta operació comporta pagar les hores del instal·lador que ha de tornar a fer la 
feina a la obra, ha d’anar a buscar altre cop tot el material i eines per a poder realitzar la 
tasca i es va endarrerint lleugerament la obra. Aquí tornem a tenir un clar exemple de 
costos extres mínims però que van sumant un a un. 
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Enrajolat ceràmic safareig

El mètode a seguir per al enrajolat del safareig és exactament el 
mateix que per al del bany. També s’ha replantejat començant 
per la cota del paviment però amb la diferència que en aquesta 
estança la cota és més baixa ja que s’ha deixat el que hi havia 
originariament.         Enrajolat del safareig 

Enrajolat ceràmic de la cuina

Per a la cuina no hem tingut en compte en cap moment a la hora de replantejar la cota 
del paviment, sinó la cota del mobiliari ja que partirem d’aquest per a elaborar 
l’enrajolat.  

L’enrajolat de la cuina s’ha fet exclusivament en la zona on hi 
han els aparells de cuina. 

Amb l’arquitecte es va decidir començar a enrajolar amb peça 
sencera des de la línia on aniria situat el mobiliari fins al sostre 
i horitzontalment es començaria amb peça sencera a partir de 
les cantonades del sobre de la cuina i des del mig en el 
parament que queda darrere dels mobles. 

El mètode empleat per a fer l’enrajolat és exactament el mateix        Esbós representatiu de 
que per al safareig i el bany però amb la diferència ja esmentada      l’enrajolat de la cuina.
de que la cota de començament és la dels mobles.     En vermel i en verd els                   

                                     punts de partida de 

             l’enrajolat.    

Pintat de pintura plàstica

La majoria paraments verticals de la vivenda aniran pintats amb una pintura plàstica de 
color blanc amb acabat llis. Algun trasdossats van pintats de color gris aplicant el 
mateix mètode. 

Abans de començar el pintat dels paraments verticals, s’han de protegir la resta 
d’elements de la vivenda, ja siguin paviments, sòcols, sanitaris, mobles, etc. mitjançant 
papers, cartrons, plàstics, etc. 

Per a realitzar aquest pintat primer de tot el que es fa és corregir tots els desperfectes de 
les parets mitjançant l’aplicació de una massilla especial amb una espàtula, de manera 
que quedin els paraments verticals el més homogenis possible, aquesta capa de massilla 
s’ha de llimar posteriorment ja que la massilla al endurir pot deixar irregularitats. 
Seguidament s’aplicarà una capa de imprimació amb pintura especial d’imprimació que 
ens permetrà que la pintura final s’agafi molt millor al parament, tanmateix ens dona 
una base de color per tal de evitar que es vegi el color del parament. Aquesta capa 
d’imprimació també ens serveix per a poder apreciar millor les irregularitats que encara 
puguin quedar en el parament, per tant si és necessari s’aplicarà de nou una altra capa de 
massilla especial per a homogeneïtzar-lo.  
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Després, es procedeix a la primera capa de pintura plàstica de color blanc, aplicada amb 
un corró evitant deixar gotes de pintura en el parament. Una vegada està seca la primera 
capa de pintura, mitjançant un punt de llum mòbil es van mirant totes les zones del 
parament per trobar irregularitats en el mateix, en cas de que aquestes existissin, 
s’intervindrà de la manera necessària, ja sigui amb l’ajut d’una llima, de massilla 
especial o de l’eina que el pintor cregui convenient. 

Quan tot el parament està en les condicions òptimes es procedeix a l’aplicació de la 
segona i última mà de pintura plàstica amb el mateix mètode que la primera mà.  
Finalment, es poleix tota la superfície del parament de manera que quedi el més llis 
possible, especialment en les zones on hi ha punts de llum o finestres. 

La feina de pintura en aquesta obra es va anar realitzant mentre s’anaven fent 
simultàniament altres feines, de manera que una vegada va estar acabada la pintura 
encara hi havia moviments de material d’obra. Per tant, quan ja pràcticament s’havia 
acabat la obra es van haver de fer una sèrie de repassos als paraments verticals per a que 
no hi hagués cap taca. Això implica un temps extra de dedicació que es tradueix en 
diners perduts que no se’ls pot cobrar al propietari ja que ell no en té cap culpa. 

Pintat d’esmalt

Es va decidir a la pròpia obra pintar les biguetes, els 
perfils metàl·lics de reforç i les noves portes i 
tapetes de color blanc.

Per a fer-ho primer de tot havíem de tapar les 
irregularitats de la fusta amb massilla especial de 
reparació ja que si pintem directament a sobre de la 
fusta totes aquestes irregularitats no queden tapades 
per la pintura.            Tapat de clavelles de les biguetes 

Les irregularitats que es van tapar van ser les més importants únicament ja que el preu 
que va pagar el propietari per a fer-ho era molt inferior al necessari per anar tapant una 
per una totes les irregularitats de cada bigueta. Es van deixar alguns forats de corcs 
sense tapar. 

Fet això ja es podia aplicar la primera capa d’esmalt ja que amb pintura de color blanc 
no es pot tapar el color natural de la fusta ni del acer. 

Un cop aplicada la primera capa d’esmalt encara es poden veure moltes zones clarejades 
on es pot apreciar el color de la fusta, per tant, es va haver d’aplicar una altra capa a tots 
els elements. Amb aquesta segona capa ja pràcticament estava tot tapat, però en alguns 
punts puntuals encara s’hi podia veure la fusta de manera que es va aplicar una tercera 
capa en aquelles zones puntuals on fos necessari deixant el pis completament pintat. 
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Sala pintada       Passadís pintat          Habitació pintada 

Paviments

La vivenda a tractar té una sèrie d’irregularitats en el seu paviment degut als anys que té 
i a la falta de manteniment dels seus forjats. En algunes habitacions i han panxes en el 
paviment, en el menjador fa pendent cap a un cantó, etc. Per tant, per a fer una obra en 
condicions s’haurien d’anivellar completament tots els paviments.  

     Plànol de irregularitats en paviments. En les zones ratllades el paviment era més alt. 

Per anivellar aquests paviments s’ha de fer un “planché”. En estances en les que aquest 
“planché” no és gaire ample ni té molta extensió s’ha fet simplement amb formigó en 
sec, en canvi en les zones més extenses (en les habitacions) s’ha realitzat un “planché” 
de formigó alleugerit mitjançant arlita. 

Per a la realització d’aquest “planché” 
prèviament s’han realitzat unes mestres 
mitjançant trossos de maó alineats i anivellats 
entre ells i omplint aquestes línies de morter 
per a tenir unes guies per a posteriorment 
poder anivellar el “planché” amb alguna mena 
de utensili rectilini.  
             “Planché” de formigó alleugerit amb arlita 
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En la nostra reforma hi hauran 4 tipus de paviments: 

Pulit de paviment original

En el passadís s’ha volgut conservar el paviment 
ceràmic original, però això no significa que no es 
pugui intervenir en ell. El que es va fer va ser 
contractar una empresa especial per a polir-lo i 
d’aquesta manera donar-li una brillantor i una 
tonalitat cromàtica que s’havia perdut durant el 
pas dels anys. 

Per a fer-ho simplement van fer servir una 
màquina especial pera polir. 

Com aquest polit es va realitzar abans de que fer 
moltes altres tasques, es va haver de protegir amb 
cartrons per tal de que no quedés danyat ja sigui  
per cops o per taques.

  Paviment del passadís polit 

Paviment de gres amb acabat esmaltat

Per al bany i la cuina el propietari ens va portar 
unes rajoles de gres amb acabat esmaltat amb uns 
dibuixos en blanc i negre. Aquestes peces no 
necessitaven la introducció de vorada ja que els 
dibuixos encaixen les unes amb les altres de 
manera que sembli un paviment continu. 

Per a col·locar aquestes peces en el bany primer es 
va tenir tots els trasdossats de pladur tapats i el 
plat de dutxa col·locat.      Paviment del bany col·locat 

El primer pas de replanteig en aquest paviment no va ser important ja que com s’ha dit 
anteriorment no es veuran els retalls de les peces ja que semblarà un paviment continu. 
Per tant es va començar de la manera que el operari va creure més oportuna. 

Seguidament es va col·locar el paviment agafat amb morter cola, primer de tot mullaven 
una mica la superfície a tractar, seguidament col·locaven una bona proporció de morter 
al terra, treien el morter sobrant mitjançant una llana dentada, a continuació aplicaven 
una mica més de morter sobre la rajola i la col·locaven a la posició desitjada vigilant de 
que quedés la peça anivellada respecte les demés i respecte ella mateixa. L’aplicació de 
la llana dentada en la col·locació de paviments és molt adequada ja que permet una certa 
flexibilitat de la peça ceràmica, de manera que si es produeixen moviments aquesta no 
trenqui degut a la forta connexió amb el morter. El que si que s’havia de tenir en compte 
era el tall a efectuar quan s’arribava al contacte amb la paret, tallant amb la radial les 
peces segons les necessitats.  
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Degut al gran cost d’aquest paviment, en les zones de la cuina situades sota els mobles 
es va realitzar una filada amb una peça ceràmica barata per tal de no haver de comprar 
un altre paquet. 

Parquet

Una vegada ja tenim els paviments del bany, cuina i rebedor fets, era el moment de 
realitzar la resta del paviment de la vivenda, on l’arquitecte va pensar de realitzar-lo 
amb parquet. 

Degut a les irregularitats que s’han esmentat al principi, es tenia pensat fer una base 
d’àrid per a que el parquet assentés bé sobre aquest deixant-lo anivellat. Però amb l’àrid 
hi ha un problema, i és que quan es va trepitjant una zona del parquet més que l’altre, al 
cap d’un temps va agafant un assentament diferencial de manera que queda altre vegada 
inclinat. Per tant la decisió final que es va prendre va ser la del “planché” de formigó 
alleugerit amb arlita. 

La col·locació d’aquest parquet no tenia cap complicació extra per a haver de contractar 
a un parquetista professional, de manera que el van realitzar els propis paletes. 

Per a la col·locació del parquet simplement es va col·locar prèviament una làmina 
antihumitat per si algun dia cau aigua, aquesta no baixi 
al pis de sota. Aquesta làmina també te un petit gruix 
que ens serveix com a aïllant per a apaivagar el cop que 
es dona al forjat quan es camina sobre el parquet. Ha 
d’estar solapada correctament per tal de que l’aigua no 
penetri.

Seguidament es van col·locar les lames de fusta una a 
una començant per una de les parets. Sempre s’intenta 
començar amb peça sencera a la part de l’entrada de 
l’habitació intentant amagar les peces tallades a les 
parts que menys es veuen o on hi ha mobles. 

La col·locació de les lames es fa per filades i entre una i 
altra filada la junta serà trencada. Les peces ja venen 
preparades des de fàbrica amb uns encaixos per a que el 
muntatge sigui senzill. 

En el moment de la col·locació es faran els talls 
pertinents a les peces per tal d’ajustar-les a les   Parquet de l’habitació col·locat 
irregularitats dels paraments verticals.      
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Fustería interior

Per a l’accés a la cuina hi havien dues obertures, una original i 
l’altre que es va fer nova. Per a que totes dues fossin el més 
semblants possibles, sense tenir en compte les seves 
dimensions, el que es va fer va ser col·locar unes tapetes de 
fusta llises similars de manera que en la porta antiga es 
dissimulessin les irregularitats del marc antic i quedessin 
semblants. 

A la porta d’accés a la sala des del passadís es van col·locar 
uns llistons d’imitació de marcs antics sobre el marc existent 
ja que aquest estava en un estat bastant precari i d’aquesta 
manera tornava a tenir una motllura clarament definida. 
                 Marcs de portes similars 

La nova obertura que es va realitzar per al bany es va decidir fer-la amb una porta 
corredera degut a que no hi havia suficient espai com per a poder posar una batent. 
El sistema de porta corredera que consisteix en la col·locació d’una guia a la part 
superior de la obertura de la qual anirà penjada la porta, aquesta guia es col·loca 
cargolada a un llistó de fusta que a la vegada s’ha fixat a l’envà. Seguidament s’ha 
recobert aquesta guia mitjançant un calaix de DM pintat d’esmalt de color blanc per a 
que quedi més estètic. Al inferior de la porta hi ha una petita ranura per on es desplaça 
una petita guia que fa que la porta no es desplomi respecte de la vertical. 

Guia de porta corredera del bany vista         Guia de porta corredera del bany tapada 

        
                Porta del bany 

La porta corredera és una nova porta de DM lacada on s’han enganxat unes motllures a 
base de llistons de fusta per a donar una imatge similar a les altres portes de la vivenda. 
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Els passos de porta de les estances on no hi ha cap mena de 
desnivell en el paviment s’ha realitzat amb un simple amorterat. 
Mentre que aquelles estances on si que hi ha alguna mena de 
canvi de cota s’ha col·locat un marxapeus a base de la mateixa 
fusta que per al parquet. 

 Marxapeus de fusta.

Totes les portes i marcs de portes i finestres de la casa s’han pintat amb esmalt de color 
blanc amb les mans de pintura adients per a que el color s’agafés bé. 

Aparells sanitaris 

Els aparells sanitaris de que disposarà la vivenda són: 

- Inodor
- Rentamans 
- Plat de dutxa 

Per a la col·locació dels mateixos primerament s’han realitzat totes les instal·lacions de 
la vivenda i tot el enrajolat tant de paviments com de paraments verticals del bany i 
safareig. Recordem que el plat de dutxa ja estava prèviament col·locat. 

L’alçada i la posició dels aparells sanitaris la ha anat dient l’arquitecte durant les visites 
d’obra setmanals que s’han anat realitzant. De manera que les obertures de desguàs i de 
instal·lacions ja s’ha realitzat pensant en la posició dels mateixos. 

La col·locació dels aparells sanitaris és molt simple ja que només s’ha de fixar al 
parament segons les indicacions del fabricant. 

Rentamans

El rentamans en qüestió incorpora un peu que fa de suport i no té 
necessitat d’estar penjant. Primer de tot es va col·locar el rentamans 
i es va ancorar al parament vertical mitjançant uns perns aportats pel 
fabricant per a que aquest no es mogui. 

Una vegada aquest ja està fixat, simplement s’ha de muntar el sifó 
al rentamans i connectar-lo a la instal·lació de sanejament amb els 
accessoris necessaris. Igualment s’ha de muntar l’aixeta i connectar-
la amb l’instal·lació de fontaneria. 

Quan ja està fet això és el moment de posar el peu de suport 
ancorant-lo al forjat mitjançant uns perns.           Rentamants col·locat.

Finalment, hem de segellar les juntes entre l’aixeta i la pica i entre la pica i el enrajolat 
mitjançant un cordó de silicona per a que no es coli aigua ni brutícia que després no es 
pugui netejar.
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Inodor

Per a muntar l’inodor primer de tot es va connectar el sanejament 
al mateix mitjançant la embocadura estanca que ja ve preparada. 
Seguidament es va procedir a fixar el inodor en la seva posició 
mitjançant els perns i cargols aportats pel fabricant amb l’ajuda de 
un trepant. Per últim es van segellar amb un cordó de silicona les 
juntes amb el paviment i el parament vertical per tal de que no es 
coli aigua ni brutícia que després no es pugui netejar. 

      Inodor col·locat 

Plat de dutxa

Les connexions de sanejament del plat de dutxa ja estaven fetes 
prèviament i van ser sobre les quals es va fer tota la instal·lació de 
sanejament. 

Ara en el plat de dutxa simplement havíem de col·locar la columna 
de la dutxa en la posició indicada per l’arquitecte.  

Primer es van fer les connexions necessàries amb l’aigua freda i 
l’aigua calenta.
Seguidament per a que quedi ben agafat a la paret simplement es va 
ancorar mitjançant els perns i accessoris aportats pel fabricant . 

Plat de dutxa col·locat 

Mobiliari de cuina 

Tot el mobiliari de cuina igual que la resta del material va ser 
aportat directament pel promotor que el va comprar a IKEA. Per 
tant, no va haver necessitat de contractar a cap fuster especialista 
per a muntar els mobles, es va fer servir els mateixos operaris de 
paleteria que van fer tota la obra per a muntar-los.  

Degut a aquest fet es va trigar més temps del previst per a muntar 
tot el mobiliari de la cuina ja que només hi havia una sola 
persona treballant en aquesta tasca.       Mobiliari de la cuina 1 

El mobiliari de cuina es va muntar quan ja es van tenir totes les 
instal·lacions fetes i totes les tasques de paleteria fetes. 

Mobiliari de la cuina 2 
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Marbres

Els trasdossats de cartró-guix del bany i el safareig es van 
rematar amb una peça de silestone gris.  

Simplement un fabricant ens va portar el material a la obra 
ajustat a mida i els operaris de paleteria de la obra el van 
col·locar.

Aquest silestone s’ha hagut de col·locar abans de fer el alicatat 
d’aquella zona per saber com retallar les peces del enrajolat per Encontre del silestone 
 a deixar-ho ben rematat. 

Aire condicionat 

Aquesta vivenda no consta de calefacció ja que al ser de lloguer el propietari no ha 
volgut posar-n’hi. Però si que consta d’un aparell d’aire condicionat que deixarà anar 
tant aire calent com aire fred.  

Aquest aparell es va col·locar a la sala per a escalfar aquesta estança 
ja que és la que més es farà servir.  

Les habitacions al ser interiors no pateixen tant el canvi de 
temperatura del exterior i es mantenen en un nivell de temperatura 
menys extrem. 

Una cosa a tenir en compte en la instal·lació del aire condicionat és 
la distància que hi ha entre l’evaporador i el condensador ja que a 
més distància més conducte de líquid refrigerant es necessita i per 
tant més diners costa la seva instal·lació. 

Aparell col·locat 

Terrassa

La terrassa presentava un estat de conservació prou bo, però el propietari va decidir fer-
la tota nova aprofitant de que s’havia d’allargar un tros per a poder rebre la balconera. 

             Situació inicial de balconera         Nova situació de balconera 
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Per a la elaboració de la mateixa es van decidir fer servir peces de 28 x 14mm de rasilla 
ceràmica, ja que no és gaire cara, col·locada en espina de peix. 

També es va aprofitar per a fer noves les pendents amb una mica més de pronunciació 
per a evacuar l’aigua d’una millor manera cap al exterior. 

Degut a la època de pluges que ens va agafar quan teníem previst la reforma de la 
terrassa, vem haver de posposar-la unes 3 setmanes ja que no volíem que sorgís 
qualsevol problema per culpa dels agents externs. Finalment, quan va venir una setmana 
de bon temps la vem realitzar però vem posar una sèrie de lones a sobre com una tenda 
de campanya per tal de que si en algun moment podia caure alguna gota puntual, no 
mullés la terrassa. 

El primer que es va fer va ser arrancar tot el paviment vell i repicar el morter i la 
impermeabilització vella.  

Un cop ja estava tot repicat i la superfície del forjat neta, es va procedir a realitzar les 
noves pendents i a ampliar el tros de terrassa necessari. Per a fer l’ampliació simplement 
es van col·locar dues fileres de “gero” agafats amb morter i després es va formigonar 
fins a agafar el nivell del forjat 

Per a fer les noves pendents es van amorterar una sèrie de maons col·locats en línia i 
unes més rebaixats que d’altres seguint el sentit de la pendent. Un cop aquests maons ja 
estan amorterats es van fer unes guies mitjançant formigó.  

Una vegada ja teníem aquestes guies fetes i 
seques era el moment de reomplir la resta de la 
terrassa amb formigó, per a fer-ho es tirava una 
gran quantitat de formigó sobre la superfície i 
seguidament amb l’ajuda de un perfil metàl·lic 
col·locat sobre les guies se li anava donant la 
forma de la pendent desitjada. 

Seguidament, quan el formigó ja havia fraguat es 
va aplicar la impermeabilització. Aquesta 
impermeabilització es tractava de pintura de 
poliuretà Mariseal 250. La seva aplicació havia 
de ser de 3 capes deixant el temps necessari 
entre una i altra capa per a secar. En els 
encontres de la paret la pintura es va fer pujar 
fins a uns 20cm aproximadament per avitar 

Pintura de poliuretà aplicada                              filtracions.

Un cop feta la impermeabilització, és el moment de fer el pavimentat de les peces de 
rasilla. Aquest paviment es fa com la resta que hem explicat, primerament s’aplica la 
capa de morter sobre la superfície, seguidament amb una llana de roca dentada es treu el 
sobrant i s’escampa i per últim es posa una mica més de morter en cada peça i es van 
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col·locant amb posició d’espina de peix. Les peces de finalització de la terrassa es fan 
amb peces ceràmiques trencaaigües equipades amb goteró. Entre peça i peça es deixa 
una junta per a posteriorment fer la vorada. 

A continuació es fa la vorada del mateix color que el paviment, amb l’ajuda d’una llana 
de goma i amb un producte especial de vorada amb consistència més aviat líquida. 

Per últim es forma el sòcol amb peces ceràmiques agafat mitjançant el mateix morter 
que hem empleat per al paviment. 

Paviment i sòcol col·locats     Terrassa acabada 
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Explicació dels temps d’obra: 

A primer cop d'ull el que podem veure és que la obra està molt més dispersa de com 
s'havia plantejat en un principi. No hi ha hagut un ordre clar a la hora de fer les feines, 
s'ha anat improvisant segons els recursos materials i humans que tenien en cada 
moment.  

Podem veure un seguit de partides extra, sobretot de pintura degut a que s'ha pintat 
abans de fer moltes altres coses i amb el moviment de materials i de persones doncs 
s'han embrutat les parets i s'ha hagut de fer repassos. 

El termini de realització dels reforços no ha tingut cap mena de criteri, simplement s'han 
fet quan ha vingut bé fer-los, en canvi estava previst fer-los tots a la vegada al principi 
de la obra per a que l'estructura ja fos segura i no haguéssim de tenir puntals pel mig. 

En quant a les instal·lacions podem veure que tampoc s'han fet totes a la vegada el 
instal·lador va fer fontaneria, gas i electricitat i, en canvi el sanejament s'ha fet en 
períodes lleugerament diferents. En el projecte no hi havien les instal·lacions 
dissenyades i es va haver de decidir el seu recorregut en la pròpia obra, això fa 
impossible que es puguin seguir al peu de la lletra els horaris estipulats. 

En quant a la terrassa es va haver de fer més tard degut a les pluges que hi havia durant 
la setmana en que ho havíem plantejat, de manera que no ens vem voler arriscar a 
començar-la i que després plogués i sortissin vicis ocults a la terrassa. 

Els enrajolats de paraments verticals si que han anat mes o menys amb el temps d'obra 
previst però s'han fet una mica més tard degut al retràs que hi ha hagut amb les 
instal·lacions. 

En un principi es tenia pensat fer el pavimentat de tota la vivenda a la vegada, però 
finalment els operaris van decidir anar deixant acabades les habitacions una per una, per 
tant, aquí podem veure una dispersió important de les tasques respecte de la 
organització inicial. 

El mobiliari de la cuina i la col·locació dels aplics han durat molt més de lo esperat 
degut a que només hi havia un sol operari per muntar-los i que el propietari no parava 
de donar-nos mobles per a muntar que no estaven pressupostats. 

El pintat dels paraments verticals ha durat més de lo previst ja que ho han fet els 
mateixos paletes que han realitzat la obra ja que tenen nocions bàsiques de pintura i els 
treballs no eren de molta complicació. Igualment només ha treballat un sol paleta de 
manera que ha costat més la seva elaboració. 

Tots els acabats finals de sòcols es pretenien fer junts igual que els paviments però com 
s'ha comentat abans s'han anat acabant les habitacions una per una. 

Hi han hagut molts més remats de lo esperat i per tant el temps implicat en ells ha sigut 
superior.
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3.2.1.2.3 Comparativa de pressupostos

C/Rosselló, 272 

Nº Capítol Preu inicial Preu final 
01 Previs i enderrocs 1.830,00 € 1.830,00 €
02 Reforç d’estructura 1.579,00 € 2.346,00 €
03 Tancaments interiors 0,00 € 267,00 €
03 Impermeabilitzacions i acabats 4.737,00 € 4.887,00 €
04 Paviments  1.618,00 € 2.023,00 €
05 Fusteries 1.437,00 € 1.793,00 €
06 Col·locació sanitaris i mobiliari del bany 322,00 € 541,00 €
07 Col·locació aparells i mobiliari de la cuina 832,00 € 832,00 €
08 Instal·lacions 4.875,00 € 5.200,00 €
09 Aire acondicionat 2.005,00 € 1.378,00 €
10 Costos extra de muntatge de coses no pressupostades 0,00 € 525,00 €

Total del pressupost 19.235,00 € 21.622,00 €

La majoria dels materials d’aquesta obra els posava el propietari, per tant aquests preus 
són només de mà d’obra. 

Reforç d’estructura

En el capítol de reforços durant el transcurs de la obra s’han trobat 3 reforços més per a 
fer: els del cap de biga de la cuina, el del cap de biga del menjador i el grapat 
d’esquerdes i realització de pilastres de la balconera. 

Tancaments interiors 

En quant a tancaments interiors durant la obra es va realitzar separar el bany en bany i 
safareig mitjançant un envà d’obra. 

Impermeabilitzacions i acabats 

Per als acabats vem subministrar 3 focus que no hi havien previstos. 

Paviments

Pels paviments el propietari va voler recuperar el paviment hidràulic del passadís i vem 
haver de subministrat nosaltres el paviment de la terrassa. 

Fusteries

Vem subministrar nosaltres la porta corredera del bany. 
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Bany

Vem subministrar nosaltres l’inodor del bany. 

Instal·lacions

En quant a instal·lacions es va haver de fer una reparació al baixant de la cuina que no 
estava pressupostada i el propietari va voler posar un calentador més gran que el que hi 
havia pressupostat abonant la diferencia de preu. 

Aire condicionat

Es va aconseguir un aire condicionat més barato del que inicialment es va pressupostar. 

Costos extra de muntatge de coses no pressupostades

El propietari va portar molts elements decoratius i ens va demanar si els podíem penjar, 
com hi havien tantes coses se li va cobrar la mà d’obra. 
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3.2.1.2.4 Valoració personal

Primerament partíem d’un projecte bastant incomplet per part de l’arquitecte ja que no 
hi havia una memòria d’execució de les obres pròpiament dita sinó que simplement 
donava algunes indicacions a grans trets del que s’havia d’intervenir. Igualment, els 
plànols del projecte no eren clars ja que per exemple la divisió del safareig no està 
inclosa de manera que s’haurà d’improvisar a la obra la seva posició i la seva execució, 
els plànols d’instal·lacions no estan adjuntats ni en el projecte degut a que realment són 
plànols molt poc aclaridors, no hi han plànols de reforç i no hi han seccions ni detalls 
explicatius. 

L’arquitecte va haver de fer moltes visites d’obra extres de les setmanals que hi havia 
previstes en un principi ja que cada vegada que sorgia un algun dubte que no es podia 
aclarir amb els plànols se li havia de preguntar a ella i si no ho podia solucionar per 
telèfon havia d’acudir a la obra. Una vegada l’arquitecte arribava a la obra, no tenia 
gaire clares totes les intervencions que s’havien de dur a terme i moltes vegades els 
operaris decidien el que s’havia de fer. 

En quant a instal·lacions, es va decidir a la pròpia obra tot on anaven col·locats tots els 
punts de llum, endolls, mecanismes, etc. i l’instal·lador va passar-les per on a ell li 
anava millor intentant aprofitar el màxim els trasdossats de cartró-guix i la safata de DM 
del passadís. 

El propietari, com s’ha dit en l’explicació de les obres, era el que portava tots els 
materials de la obra i depeníem d’ell per a començar a realitzar les tasques, però avisant-
lo amb antelació del que volíem anar fent ell va complir amb la recepció dels materials. 
El que va passar va ser que el propietari és decorador i cap al final de la obra va 
començar a portar tots els mobles i objectes de decoració de la casa i ens va demanar si 
els podíem muntar i penjar, cosa que ens va suposar una pèrdua de temps i en ocasions 
falta d’espai. 

Amb tot això exposat anteriorment, podem dir que la obra ha sigut una mica caòtica en 
quan a la previsió inicial, però gracies a la professionalitat dels contractistes i els 
operaris s’ha aconseguit que la obra no estigués parada i es pogués anar avançant altres 
feines en el moment en que les que tocaven no es tenien del tot clares. 
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Conclusions generals del projecte 

En el present projecte em pogut veure com es desenvolupa una petita empresa dedicada 
a la construcció. 

La crisis va fer que moltes de les grans empreses de la construcció que tenien molt de 
personal al seu càrrec l’haguessin d’acomiadar ja que no podien pagar-los degut a la 
baixada substancial de la feina. Tots aquests acomiadaments improcedents s’havien de 
compensar econòmicament per l’empresa i precisament el que no tenien era recursos per 
a fer-ho, de manera que no van poder fer front a totes aquestes despeses i van haver de 
declarar-se insolvents. 

D’aquesta manera, actualment a Espanya només hi ha unes poques empreses amb molt 
de capital, la resta són totes petites empreses amb pocs treballadors, D_Tall Alçat, S.L. 
n’és un exemple. 

La majoria d’empreses opten per contractar a personal propi només temporalment per a 
curar-se en salut en el cas de que hagin de fer reducció de plantilla. 

El treball ara ha canviat de forma considerable, abans es treballava amb preus 
desorbitats i amb un volum de feina important, ara en canvi es treballa pel preu més 
baix possible i amb molta competència per adjudicar-se una obra. El risc de treballar per 
un preu molt baix és que la gent fa les feines de la manera més ràpida possible sense 
tenir gaire cura, de manera que la qualitat dels treballs baixa considerablement. Això és 
un clar exemple de la nostra societat on per tal de guanyar diners es fa el que faci falta 
de la manera que convingui. 

A Barcelona, el 31 de Desembre del 2015, tots els edificis més antics de l’any 1970 han 
de passar la inspecció tècnica del edifici (ITE) i fer les intervencions que aquest els dicti 
en els terminis indicats, i actualment menys d’un 10% d’aquests edificis han passat la 
ITE. Això ens indica que en els pròxims anys un volum de feina molt important recaurà 
en el camp de la rehabilitació d’edificis. 

Per últim dir que un bon plantejament de la obra, tant en el projecte amb plànols on no 
es deixi res sense explicar com en la organització de la pròpia obra, ens donarà garantia 
de que no tinguem gaires problemes en la seva realització i que tant el temps com el 
pressupost empleat siguin els previstos. 
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Conclusions personals de les pràctiques 

Tots el professors i gent dedicada al món de la construcció ens donaven pronòstics 
sobre el futur de la nostra carrera molt dolents, personalment n’era conscient però no 
creia que fos per tant. He pogut comprovar que realment la construcció a Espanya sí que 
està tan malament com ens havien dit. 

En el moment de començar aquestes pràctiques pensava que tot el que veuria serien 
obres de rehabilitació d’edificis sencers amb molta intervenció sobre l’estructura dels 
mateixos, pensava que ajudaria a controlar el material de recepció d’obra, que faria 
plànols i amidaments, que podria estar present en algunes reunions per decidir certs 
aspectes de la obra, que veuria com es fa alguna diagnosi, etc. en canvi, el que m’he 
trobat ha sigut moltes reparacions puntuals en vivendes, reformes integrals de vivendes i 
alguna rehabilitació d’edifici sense intervenir en l’estructura del mateix, tanmateix m’he 
trobat amb una empresa que no disposa de cap tècnic autoritzat per a realitzar projectes 
ni per a prendre decisions importants, simplement són els que organitzen la obra atenent 
a les decisions del tècnic competent. 

Amb tot això, la meva feina no es va assemblar res al que jo esperava, la meva 
responsabilitat era la de redactar els pressupostos que em deien, plantejar els fulls de 
costos dels mateixos i contactar amb el personal necessari. En quant a les obres, em 
donaven total llibertat per a anar a les obres que teníem en marxa però sense tenir cap 
mena de responsabilitat sobre les mateixes, vaig fer un parell de visites a alguna finca 
amb un dels meus caps per a realitzar amidaments i algun pronòstic de les feines que 
s’haurien de pressupostar i vaig acudir a totes les visites d’obra amb els arquitectes que 
vaig poder. Veient la manca de responsabilitats que tenien per a mi, vaig decidir fer un 
seguiment de dues de les obres acudint tots els dies que pogués a veure pas a pas les 
feines que anaven fent i preguntant als operaris tots els dubtes que tenia. 

D’aquesta manera, vaig tenir molt de tracte amb els operaris de les obres, els quals em 
van ensenyar coses noves, em van aclarir molts conceptes apresos durant la carrera, i 
també em van explicar experiències i anècdotes professionals que havien tingut. 

Per una altra banda, un fet que m’ha impactat molt ha sigut que en les diferents visites 
d’obra que he fet on els promotors són comunitats de veïns he pogut veure que hi han 
moltes estafes per part d’administradors de finques o d’alguns veïns els quals tenien 
poder sobre els diners de la comunitat per fer obres i han desaparegut amb els mateixos. 
De manera que portar una obra on intervé tota una comunitat de veïns no és feina fàcil 
per que, moguts pel rencor, molts veïns decideixen només per a molestar al seu enemic. 

Finalment, he de dir que en part he sortit una mica decebut de la poca responsabilitat 
que vaig tenir en les pràctiques i de la nul·la participació que he tingut en feines 
d’aspecte tècnic pròpiament dites, però estic content per haver aprés coses noves, per 
haver pogut veure un parell de reformes integrals de vivendes i per haver tingut el meu 
primer contacte directe amb el món de la construcció.



D_tall Alçat S.L
B-62680632

C/Almería, 38,Bxs 2a (local)
08014-BARCELONA
Tel.93.454.88.34
Fax.93.451.29.10

dtall@dtall.com
www.dtall.com

D_tall Alçat S.L CIF:B-62680632, Almería,38, Bxs 2a (local) 08014 Barcelona Tel.93.454.88.34 Fax:93.451.29.10 e-mail: dtall@dtall.com

A/A Sr. Marc Sanchez Esquerre

Informe sobre la seva assistència a l’empresa D_TALL ALÇAT S.L.

El Sr. Marc Sánchez Esquerre ha estat presencialment a les instal·lacions de les

nostres oficines sita en el C/Almeria, 38 –local- de Barcelona en pràctiques com

estudiant d’arquitectura de la universitat de Barcelona des de el dia 01 de Juliol

del 2.012 fins el dia 22 de desembre del 2.012.

La nostre empresa està especialitzada en la rehabilitació integral de tot tipus

d’edificis així com de reformes integrals de vivendes, habitatges i locals. Els

nostres serveis consisteixen en la gestió integral d’obres des de la confecció del

pressupost corresponent, passant per l’execució de l’obra fins a l’entrega de la

mateixa en els terminis establerts i petit seguiment postvenda per mesurar la

satisfacció dels nostres clients i qualitat d’acabats d’obra. La nostre activitat

productiva es concentra en Barcelona capital i zona metropolitana.

Dins del concepte genèric de rehabilitació i reformes integrals cal comentar que el

75% de la nostre activitat productiva es concentra en la rehabilitació de façanes,

impermeabilitzacions de terrats i cobertes, reformes d’habitatges, reforços

estructurals i manteniment d’edificis.

El Sr. Marc Sanchez Esquerre ha tocat tots els temes i seccions de la nostre

empresa per tal que pogués entendre el procés integral d’una obra incloent els

procediments comercials i administratius però concentrant la seva activitat en

l’execució de les obres així com tot el material tècnic, documental i legal que

implica una obra així com la relació que s’estableix entre empresa-client-direcció

facultativa.
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Cal indicar que el 80% del temps dedicat ho ha concentrat en visites d’obra, en

l’estudi de la documentació necessària tant tècnica com legal per l’execució d’una

obra així com l’estudi en la confecció dels pressupostos i costos de les diferents

partides pressupostaries i obra, i tipus de materials emprats en les obres visitades.

Ens agradaria fer un especial esment en la bona actitud del Sr. Marc Sanchez

Esquerre mostrant un grau molt alt de responsabilitat, implicació i sobretot interès

en totes les tasques desenvolupades així com en les visites i reunions didàctiques

realitzades. També volem esmentar el seu interès per aportar coneixements i

solucions en els problemes plantejats en l’execució de les obres visitades així com

la seva capacitat per desenvolupar amb habilitat les relacions professionals amb

les diferents direccions facultatives de les obres visitades.

Carles Amorós Vives
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ANNEXES



TRADUCCIÓ EN ANGLÈS



3.1 Tasks office

3.1.1 Budgets

The construction company in which I have worked with acquires works by performing 

the requested budget, so we can say that these are as important as the work itself, 

concerning economic side of the business, so that if the work is not accepted by the 

developer, this work won’t be ever done. 

Developers who are interested in performing these works take between 3 and 5 budgets 

in order to choose the best budget. Because of the great amount of competition it exists 

in this sector (especially considering that the crisis is affecting our country even more 

the construction sector), firms do their work for the lowest possible prices. 

Unfortunately, this means that these works cannot be budgeted as they should be done 

but the cheapest way possible, yet profitable. There is evidence of that in the case of the 

work in C / Sagunt explained in the appendices. 

From all the budgets the promoter has, they currently pick the cheapest one, unless it is 

much cheaper than the others. Nonetheless, if prices are very similar, the developer can 

assess other aspects rather than its prices when drafting it. The things that are important 

to be considered are: 

- External view of the budget: Good presentations, easy handle, avoid spelling 

mistakes, etc. 

- Understanding: with a technical language but easy to understand. The text has 

not to be too much complicated.  

- Prices: Budgets have to be similar to those requested by the buyer, but it has to 

be profitable for the firm. If it is very cheap compared to others the client won't 

trust in it, as if it is really expensive, they will choose another one. 

- Logic: Prices should coincide at the end or at least be similar. Moreover, the 

price should be reasonable (for instance, repairing a small crack should not be 

more expensive than repairing a bigger one). Moreover, the sum of prices must 

be correct in order to avoid a lack of reliance with your customers.    



- Pictures: It allows people to understand almost "in real" what we are showing 

and evaluate in a objective way the budget. 

- Image of the company: the most important factor when deciding the firm to 

build the work is its reputation. This factor is improved when doing good 

performances. 

In order to satisfy these factors explained below, it exists some commercial strategies 

that can be followed: 

  External view of the budget: Separate the work consignments in chapters, titling 

shortly every assignment to facilitate the finding of the part you are looking for 

without having to read everything and go faster, writing the sum of prices of 

every work consignment for every chapter and attached at the end a summarize 

of the total prices.  

 Understanding: introduction of all the references regarding materials and law in 

order to give safety to the consumer that things are done properly. It is important 

to define everything in order to give better image.  

 Prices: The firm has always a profit margin predefined. However, this margin 

can be lower if it is necessary to reduce the total cost of the work. If margins 

cannot be reduced more, what we do is to reduce the measures and the unitary 

costs in order that the customer accepts the budget. Once the work has started, if 

there are measures that are  higher than what budgeted the customer will be 

alerted and he should pay the difference.

 Logic: Prices must be revised in order to see if they coincide.  

 Pictures: It will be attached in the budget the pictures in which the most 

damaged element appears to let people that there is an urgency  to repair what it 

appears in the picture mentioned. Also, it is important to introduce a general 

photo regarding the part of the chapter (principal and secondary facade, the roof 



and so on and so further) to let people know and realize the part it is being 

budgeted.

 Image of the company: the work has to be done the best way possible to boost 

its reputation.

The budget report is free, so that all the hours spent to make the budget, is money lost if 

the budget is not accepted by the customer.  

Pie chart concerning volume of working 

In this graph we can see the budget volume 

estimated during my stay in the company. As you 

can see, despite the implementation of all these 

commercial strategies the commercial budget is 

far higher than what we indeed estimated.  

16
27%
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73%

Pressupostos
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Pressupostos no
acceptats

Relació de pressupostos
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Chart workload of a year. 

We can see that there is no criterion on works received and accepted. Each month is different: there are 

good months and bad months. We can see that the average of the accepted budget is around 23%, albeit 

with a very critical point in May with a 0% acceptance. 

All areas of intervention and forms of intervention must be  clearly defined in the 

budget, as well as the materials, because customers often sign a budget with a range of 

materials and work conditions, but once the work begins, they start asking the changes 

that initially were not  signed. Hence, do not worry yourself if they threat you by saying 

they will not pay your job and transfer at the end. If everything written into the budget 

is clearly defined,  the client will have to pay the price difference even if they treat you 

because it is legally written and stipulated what it has to be done.  

Types of budgets 

During the time I've been in this firm we have made budgets from three sources. 

Depending on how we got the information from the work, we did the budget one way or 

another:



- Architects and technical architect’s projects:

In a basic and executive project that a developer has commissioned an architect there is 

a state where the measurements are defined as items, so our work is: writing an 

estimation based on information that has been passed regarding measurements from our 

format, gathering the necessary budgets from various contractors, making timely visits 

to the work to see the state of the elements involved, and allocate the prices into the cost 

sheets explained in section 3.1.2. 

 !ITES:

In the case of an ITE prepared by a qualified technician, the list of items concerning the 

property to repair is indicated, as well as their repair time limit. So, we do not come 

from any pre-text that tell us exactly all the tasks and materials that we will be used for 

solving the problems , so for making this I had to capture on paper all the knowledge I 

have acquired during my studies in order to solve the various problems raised. 

Obviously, there are many things I still do not know because I do not have enough 

experience and sometimes my solution is not the best one in economic terms as it is not 

the cheapest on or that I can be solved easily.  All the questions I had were asked to my 

boss in order to draw up the budget properly.

In the company there is a folder that stores all the budgets made during the company 

life. Sometimes I had to look for similar budgets to get an idea of how to solve certain 

problems. 

The choice of materials that should be used was done by my boss because he knows 

exactly what are the most appropriate and economical solutions for each project. 

Concerning the preparation of final prices, as well as in budgets coming from the 

technical projects, it has been gathered different budgets from different contractors and 

we have placed our cost sheets to set the final sales prices. 



- Repairs that do not require any technical supervision

There are budgets that are directly asked by the developers in which there must be done 

very specific tasks that do not require a technical project. These tasks are usually 

specific accidents that has occurred either in making an error in our work or due to an 

arbitrary situation. 

For the preparation of this budget, we will use the same process as for ITES  except for 

that we make a visit to the property in order to detect and analyze some problems and  

provide the best possible solution. 

Parts of the budget

- Identifying file

The first sheet of all budgets is a identification file in which you can clearly distinguish 

which work we are treating, where it is filed, the date of preparation of the budget, the 

developer and manager. 

Example of an identification card



- Headline card with logo and identifying file

We can find the logo on the upper right in every one of these sheets to make it clearer 

from who the budget is and reducing the identification work. 

            

                  Example of headline 

- Page Numbering

All pages are numbered so that if one becomes lost for whatever reason there is 

evidence of a missing page. 

- Identification of the game

Code numbering the work consignments in order to identify them quickly. 



- Description of the work consignments

All information concerning the explanation of the interventions through: 

- Titles 

- Titles of games 

- Headings 

- Measurements

Example of a description of a work consignment. Chapter title (in green), title of the game (in red), the 

measurements (in brown) and headings (in blue). . 

- Price of sale

Sales prices of each work consignment and summation in the chapters as well as in the 

whole budget of the work. 

- Final Summary

Budget table set as necessary. This is a brief summary for the client to have a clear 

overall view of the computations and interventions concerning its cost. 



 Specification

Number of responsibilities that should be taken into account by the company 

and the ones that not: insurance, payment terms, approved equipment, etc.. 

Sample specifications

- Call the company and the developer 



3.1.2 Cost accounting

What is it? 

In order to complete and fulfill properly a budget, it is a must to stipulate the prices 

from the budget previously made. These selling prices will be the main reason to 

determinate whether the developer will decide to take your offer or reject it for another 

one, so that you must be really aware of it. 

When stipulating selling prices, the firm will use a wide variety of formulas with the 

aim of taking an advantage and make a profit from our work. These equations are based 

on percentages from commissions. It exists a hierarchy in every project made in the 

building framework.  Every step in it is taken a commission, so that if we sum every 

commission from every step in this project, we can figure out two different outcomes: 

 We have to raise a lot prices despite of the real cost of the building which is 

lower and so that the developer should paid this difference. 

 All the employees, who are in the last step, should be paid the minimum for their 

works in order not to inflate so much the prices.  

Construction hierarchy 

Arq

Gestió!de!la!

obra

Contractistes

Subcontractistes



So, cost accounting is a really useful tool used in the building framework, which enable 

the firm to calculate properly the margins concerning the real costs. Regarding the price 

after having done all these work, we will decide whether to build it or not the project. 

Nevertheless, as the country is in crisis and this sector is in crisis even more, we do 

accept all the offers despite of having really low profit margins.    

Why and when it is used? 

Generally these cost accounting sheets are used when the size of the work consignment 

is considerably high, and so we can see the prices globally in an easier way. Also, you 

can modify the prices from each consignment separately in order to get the wanted 

results. When we consider that the level of work consignment is relatively low (in 

which it is not compulsory the intervention of a technician), we normally stipulate the 

total price directly with the developer and then we subcontract another firm at a 

reasonable price to do the project (both having commissions).

If you have been into the building framework for years, you will notice that always or 

nearly always there are some troubles to figure out. For instance, problems related with 

prices (maybe the developer wants more expensive materials than provided, it appears 

new consignments that were not accounted, but they want it to be included in the same 

price when this is not possible, and so on). That’s why the commission margins are 

thought in upfront to prevent some undesired outcomes than can be faced afterwards, 

and prevent the firm from having deficit.  

In the section 3.2.1 we will see some explanations from construction related with some 

examples previously.  



How do they work? 

The cost accounting system for our firm is done with a predetermined excel file, in 

which has been applied some formulas previously. You only need to fill the blanks and 

the program will calculate the information by itself.  

We will now explain below the parts and the functions of these excel files: 

The excel file is divide in three main parts: 

 Construction information 

 Summary of prices and margins 

 Detailed prices and margins. 

Example of the excel file. Construction information (green) , summary of prices and margins 

(red), and detailed prices and margins ( purple). 



1.Construction information

First, we have to fill the blanks with the proper information related with the construction 

so that we can recognize clearly what we are looking at.

2.Introducing the administrative commission

It is a must to introduce the commission taken by the administration in the correct cell. 

This commission it is not  compulsory but as it is has been done throughout the years to 

provide incentives to do the construction and to make a higher profit, if you do not give 

it, then they will not give you the construction.  Here we can see that no one does 

anything for free. Normally the commission is between 5 and 10 %.  

            Comission cell 

3.Preparation of consignments

Each consignment introduced in the budget done previously has to be allocated in the 

column which is called “subcontractacions/dtall”. You have to take into account how to 

divide the consignments in order to identify them easily following the order of the 

budget. Every excel file used is also divided by chapters in different panels, where each 

chapter will take place the sum of prices.  

4.Introduction of measurements

Every measurement has to be introduced in the budget, whether they come from the 

project or from visits in the construction. These measurements will be introduced in the 

column “Nº unitats”.



5.Introduction of unitary prices

All prices that you are about to accept for the job have to be introduced in the column 

“P.unitat”. These prices have been given in two ways: 

 Prices given by the managers: the managers have done rehabilitations and 

consignments for years. As they are similar in every construction, they still 

know the prices with their agents, so they can easily stipulate reasonable prices 

to win a good commission based on percentages, and then hire an agent at the 

lowest possible price.

 Stipulated price by agents: It is really similar related to what we have written 

above with the main difference that the prices demanded by the agents hired are 

not known previously. This happens in special consignments when they want to 

know the price accurately in order not to face a loss afterwards.  In order to 

know properly the budget of the agents, you have to send an email or a call to 

them giving the data of the consignment, and then the agents send you back the 

demanded budget. 

Generally the stipulated prices with these agents are not unitary prices but total prices to 

accept the job. Then, in these occasions we will only write the total price into the 

column “P.unitat” and 1 in the column “Nº unitats” indicating the whole consignment.  

Once we have done steps 4 and 5, the program calculates the cost of each of the 

consignments with the following formula: 

Cost price= Measurements x Unitary price 

You have to do so in the “Preu cost” column.  The sum is also made by the program in 

order to get the total price in every part. 



6.Introducing the percentages 

For every consignment we calculate the margins that the firm wants to obtain in order to 

face the costs and making profits. Normally this percentage is around 20%, but in some 

cases if the budget constraint is low you can accept a lower margin, which is 10%. 

These margins are put in the column “Marges”. Margins are written for the program to 

understand what we are doing.

Once we have introduced these margins, the program will automatically calculate in the 

column “Preu venda” every stipulated price  previously using the formula: 

Selling price= Price cost x Margins 

As it also happened before, a sum is made taking all the column in order to take the 

selling price from each chapter.  

Costs and margins table. 3.Consignments. 4. Measurements. 5. Unitary prices. 6. Percentages 

3  4 !! 5 6



7. Calculation of the parameters of each chapter

Once you have entered all the data for each of the chapters, because the program 

automatically calculates all the necessary information that we need to know about the 

economy work. The calculations made by the program are: 

- Net Calculation: It calculates the price difference between the cost price and the sale 

price.

Margin = Selling price - Cost 

- Percentage calculation of the real margin: in terms of financial calculations, as the 

anterior margin is not a real margin, if we want to get the net margin you have to  apply 

a special formula based on the probabilities that will be given. To make it easier, this 

formula can be summarized as follows: 

(Selling price - Cost)

Sales Price 

For instance: For a margin of 20% , the real margin is 17%. 

For a margin of 10% , the real margin is 9%. 

- Calculation of the final sale price: it is the selling price considering all income and 

commissions applied. This is the price that the developer budgets. To calculate it, we 

use the following formula: 

Sales Price

(1 -% commission) 



- Calculation of the commission: it is the actual calculation of the commission taken by 

the administration to carry out each consignment. This calculation is done using the 

formula: 

Commission = final sales price - sale price 

For all these calculations performed previously we also define a total sum of the 

columns where they are located, although the most important thing and what we need to 

know is the final sale price of each chapter. 

In case that we provided the materials, the procedure described above would also 

account for materials in order to get the cost price of these materials and the margins. 

Table itemized: prices and margins. In Brown, the commission calculation. In purple, royal% margin 

calculation. In green, the margin calculation. In red, the calculation of the final sales price. 



8. Calculation of general parameters

Finally, the program is a summary of all the data obtained for each chapter so that we 

see in general a set of parameters to assess whether or not we want to do work in those 

conditions. The values offered by this summary table are: 

- Sum of cost prices: The prices of each chapter are all added up to total cost in order to 

have a general reference. 

- Sum of margins: The margins are all added up for each chapter to have a general 

reference.

- Sum of commissions: The commissions are all added up to totals of each chapter for a 

general reference. 

- Sum of sale prices: The prices of each chapter are all added up for a general reference. 

- Calculate the% final margin : Finally, in order to know how profitable the work is the 

program does an operation to know exactly what percentage of margin we carry for the 

total work if there is no problem after its execution. The calculation is: 

- Total sales price

- Total margin

Total Summary table of prices and margins. In yellow summation of cost. In green, the sum of margins. In 

Brown, the sum of commissions. Lilac, calculate the% of final margin.



ITINERARI



Sem. Data
02/07/2012

06/07/2012

11/07/2012

17/07/2012
18/07/2012

20/07/2012

24/07/2012

26/07/2012

C/ Muntaner, 501

Hem acordat als comercials que hauré de trucar per a 
que ens donin pressupostos per a posar preus al nostre 
pressupost
Trucar a comercials per demanar pressupostos C/ Muntaner, 501

Hem acabat de redactar el pressupost del C/ Osi, 34-36 
i 40

C/ Muntaner, 501

Començar a preparar els pressupostos del C/ Osi 40 i 
34-36
He començat a fer plànols adjunts per als pressupostos 
anteriors amb el Autocad.
He trucat a 3 comercials per informar-nos de preus de 
màquines manuals per a tallar rajoles

Fer plantilla de temps d'obres en excel

Amb l’ajuda d’un dels meus tutors hem escollit els preus 
aproximats del pressupost

27/07/2012

23/07/2012

19/07/2012

Fer els plànols del C/ Osi 34-36 i C/Osi 40 C/ Muntaner, 501

Continuar el resum del projecte del C/ Sicília, 334.

C/ Osi, 40
C/ Osi, 34-36

10/07/2012

12/07/2012

C/Muntaner, 501

13/07/2012

Contactar amb el president de la finca situada al C/ 
Sicília, 334 per a fer una visita d'obra.

Continuar el resum del projecte del C/ Sicília, 334.

C/ Teodora Lamadrid, 16
Passar la informació de la visita de Teodora Lamadrid 

16, a net per tal de poder començar a fer el pressupost.

Visites d'obra

2

C/ Muntaner, 501
Contactar amb el president de la finca situada al C/ 
Teodora Lamadrid, 16 per a fer una visita d'obra.
Començar a fer un resum del projecte de C/ Sicília,334 i 
dir els gremis necessaris per a dur a terme la obra per 

09/07/2012 Reduir el cost de un pressupost un 15%

C/ Muntaner, 501

1

Feina de despatx

Mirar pressupostos d’obres acabades per a memoritzar i 

aprendre els materials que s’acostumen a utilitzar.

C/ Muntaner, 124
C/ València, 177

05/07/2012

C/ Sagunt, 96
03/07/2012

04/07/2012

4

C/ Enric Granados,11
16/07/2012

C/ Muntaner, 501
C/ Muntaner, 501Fer el pressupost del C/ Sicília, 334

3

Començar a elaborar els pressupostos finals del C/ Osi 
40 i 34-36

Fer un resum de un ITE C/ Teodora Lamadrid, 16 i dir 
quins gremis seran necessaris per a dur a terme la obra 
per tal de posar-se en contacte amb ells.

C/ Enric Granados,11

Mirar prontuaris de materials per saber els diferents 
tipus de materials existents, el seu preu i el seu ús.

C/ Muntaner, 501

C/ Viladecols, 2

ITINERARI PRÀCTIQUES EMPRESA D_TALL ALÇAT

C/ València, 177
C/ Muntaner, 501



Sem. Data

07/09/2012

25/09/2012
26/09/2012

01/10/2012
02/10/2012
03/10/2012
04/10/2012

05/10/2012

10

Teclejar al nostre format el pressupost del C/ Nàpols, 
316

C/ Radas, 12
C/ Enric Granados,11
C/ Roselló, 272

9

C/ Roselló, 272Modificar pressupost C/ Bertrán, 42

27/09/2012

C/ Radas, 12
C/ Osi 40

28/09/2012

C/ Radas, 12Passar tota la informació que tinc de les obres a 
ordinador
Fer Gannt de planning de obres de C/ Roselló, 272

C/ Radas, 12
C/ Roselló, 272

31/07/2012
5

C/ Muntaner, 501Acabar de elaborar els pressupostos finals del C/ Osi 40 
i 34-36

30/07/2012

C/ Muntaner, 501

04/09/2012

Hem fet inventari del magatzem de l’empresa i l’hem 
endreçat per a poder tenir controlat tot el material que 
tenim i el que futurament rebem dels sobrants de les 
obres en marxa
Mirar pressupostos de les noves obres contractades per 
a futures visites d'obra

03/09/2012

6

Feina de despatx Visites d'obra

C/ Muntaner, 501Començar a elaborar el pressupost de C/ Teodora 
Lamadrid, 16
Anar a comprar arqueta per a la obra de C/ Muntaner, 
501

Pressupostar els gastos extra del C/ Muntaner, 501

C/ Osi 40

13/09/2012

05/09/2012

Acabar d'elaborar el pressupost de C/ Teodora 
Lamadrid, 16

C/ Muntaner, 501
06/09/2012

C/ Muntaner, 501

7

8

C/ Muntaner, 501
C/ València, 177
C/ Roselló, 272

C/ Muntaner, 501
C/ Osi 40

12/09/2012

C/ Muntaner, 501

C/ Enric Granados,11

14/09/2012

17/09/2012

Començar a elaborar el pressupost de Passeig de 
Gràcia, 58

C/ València, 177

Resum del ITE de Passeig de Gràcia, 58

18/09/2012

C/ Osi 40

Canvi de partides en el pressupost  del C/ Sicília
Acabar d'elaborar el pressupost del ITE de Passeig de 
Gràcia, 58 
Esquema a Autocad del C/ Enric Granados, 11

C/ Roselló, 272
19/09/2012

Calcular m2 de pintat de C/ Roselló, 272
Fer pressupost de projecte de C/ Bertrán, 42

20/09/2012
C/ Radas, 12

C/ Roselló, 272
C/ Muntaner, 501

21/09/2012



Sem. Data

09/10/2012
11/10/2012

16/10/2012

23/10/2012

26/10/2012
29/10/2012

Posar el quadre resum del Passeig de Gràcia, 58
05/11/2012

13/11/2012

C/ Roselló, 272
08/11/2012

Acabar d'elaborar el pressupost del C/ Nàpols, 31609/11/2012

C/ Radas, 12

06/11/2012

Acabar d'elaborar el pressupost de Passeig de Gràcia, 
58 amb plaços d'entrega

07/11/2012

C/ Radas, 12
Plaça Castella

13

C/ Roselló, 272

14

Seguint elaborant el pressupost de Passeig de Gràcia, 
58 amb plaços d'entrega

Passar dades obtingudes de la visita de Passeig de 
Gràcia, 58 al pressupost.

24/10/2012

Acabar de modificar pressupost C/ Nàpols, 316

15

Preparar fitxa de costos de Passeig de Gràcia, 58

C/ Radas, 12Començar a modificar pressupost C/ Nàpols, 316
Teclejar partida del lampista C/ Teodora Lamadrid, 1631/10/2012

Passar al nostre format pressupost C/ Moragas, 6

12

C/ Roselló, 272Fer full de costos de Nàpols, 316
22/10/2012

C/ Osi 40
C/ Osi 34-36
C/ Radas, 12

Passar els costos de Nàpols, 316 al nostre format de 
pressupost

Passeig de Gràcia, 58
18/10/2012

C/ Roselló, 272

19/09/2012

C/ Roselló, 272

25/10/2012

C/ Roselló, 272Passar extra de muntatge, manutenció i desmuntatge 
de andami en Nàpols, 316

C/ Radas, 12

Pressupost del Passeig de Gràcia, 58 amb medicions 
ajustades a les fotos del ITE

17/10/2012

Recollir la informació de medicions que faltin del 
Passeig de Gràcia, 58 per anar a fer la visita de la finca 
per a medir-les.

Retocar pressupost C/ Nàpols, 316 i enviar

C/ Radas, 12
Preparació full de costos del pressupost de C/ Nàpols, 
316

C/ Radas, 12
C/ Roselló, 272

C/ Roselló, 272Començar a elaborar el pressupost de Passeig de 
Gràcia, 58 amb plaços d'entrega

Feina de despatx Visites d'obra

08/10/2012
11

C/ Roselló, 272Seguint elaborant el pressupost de Passeig de Gràcia, 
58 amb plaços d'entrega C/ Nàpols, 316

15/10/2012

C/ Radas, 12
C/ Roselló, 272

12/11/2012

Preparació full de costos del pressupost de C/ Teodora 
Lamadrid, 16

C/ Radas, 12
C/ Roselló, 272
C/ Radas, 12
C/ Roselló, 272

16/11/2012

16
15/11/2012

Passar al nostre format pressupost C/ València, 63-67



Sem. Data

20/11/2012

22/11/2012

04/12/2012

10/12/2012
11/12/2012

18/12/2012

Feina de despatx Visites d'obra
Passar al nostre format pressupost C/ Tinent Flomesta, 
20

Trucar i enviar mails als comercials per rebre els seus 
pressupostos

17

Teclejar canvis en el pressupost C/ Nàpols, 316
19/11/2012

C/ Radas, 12

Elaboració full de costos del pressupost del C/ Rogent, 
18

05/12/2012

Seguint elaborant el pressupost del C/ Rogent,18 C/ Roselló, 272

C/ Roselló, 272
Acabar d'elaborar el pressupost del C/ Teodora 
Lamadrid, 16

C/ Radas, 12

Comprovar pressupost rebut de COINTECS per al C/ 
Rogent 18.

23/11/2012

Hem acordat als comercials que hauré de trucar per a 
que ens donin pressupostos per a posar preus al nostre 
pressupost del C/ Rogent, 1821/11/2012

18

Acabar d'elaborar el pressupost del C/ Rogent,18 C/ Radas, 12
C/ Bruc, 90Tasca Tècnica: Revisió amb un arquitecte dels 

revoltons de un parquing al C/ Bruc,90 que s'han de tirar 
degut al seu mal estat.

12/12/2012

Passar al nostre format pressupost del C/ Rogent,18
Preparació full de costos del pressupost del C/ Rogent, 
18

03/12/2012

C/ Radas, 12Rectificació puntual del pressupost del C/ Rogent,18 
Trucar i enviar mails als comercials per rebre els seus 
pressupostos per al C/ Riereta, 3

13/12/2012

19

Modificar el pressupost C/ Riereta 3 per a posar un nou 
tipus de reforç de xapa galvanitzada

20

17/12/2012

C/ Radas, 12
Elaborar el pressupost del C/ Doctor Gregorio Marañón, 
22

19/12/2012

Fer un resum de un ITE C/ Alcolea, (X) i dir quins 
gremis seran necessaris per a dur a terme la obra per 
tal de posar-se en contacte amb ells.

21/12/2012



EXEMPLE
                     DEL C/ SAGUNT, 96



Projecte Final de Grau en Enginyeria d’Edificació 

Pràcticum a l’empresa D_Tall Alçat situada al C/ Almeria, 38 baixos 2a 

Comentari introductori

La obra que es mostra a continuació és un exemple de moltes de les coses que han 

portat a aquest país a la situació on es troba. Es tracta d’una intervenció a una esquerda 

on se sap prèviament que probablement aquesta tornarà a sortir passat un cert temps, de 

manera que el que s’està fent és guanyar uns diners per donar un servei fraudulent. 



Projecte Final de Grau en Enginyeria d’Edificació 

Pràcticum a l’empresa D_Tall Alçat situada al C/ Almeria, 38 baixos 2a 

C/ Sagunt, 96

Descripció de les zones a intervenir 

Es tracta de la reparació d’una esquerda que es troba en la façana que dona al carrer 

Sagunt. Es tracta d’un edifici plurifamiliar de planta baixa més dos plantes. La 

orientació de la façana principal és de nord-oest. L’edifici és de l’any 1996, segons 

cadastre. La superfície del solar és de 393m2 i la construïda de l’edifici és de 1943 m2, 

segons cadastre. 

L’esquerda es troba situada a uns 15cm d’una de les arestes, coincidint amb la filada 

perpendicular de maó. Això pot significar que l’esquerda s’ha produït per el vinclament 

de la paret perpendicular, ja que no té cap edifici col·lindant que la subjecti 

.

        Façana principal              Esquerda paral·lela a aresta dreta 

Dades de la obra: 

Situació: C/ Sagunt, 96 Futur ús: Vivenda permanent

Tipus d’obra: Reparació d’una esquerda Temp previst: 1 día 

Zona a intervenir: Façana principal Temps real: 2 dies 

Personal implicat: 
Propietari: Comunitat de propietaris Gestió de la obra: D_Tall Alçat, S.L. 

Projectistes: Arq. Pep Buxadé Sarsanedas 

Arq. Elena Valls i Puigcorbé

Coord. seguretat: Elena Valls i Puigcorbé 

Direcció Facultativa: Pep Buxadé Sarsanedas 

Elena Valls i Puigcorbé

Contractistes: Equip de paleteria 



Projecte Final de Grau en Enginyeria d’Edificació 

Pràcticum a l’empresa D_Tall Alçat situada al C/ Almeria, 38 baixos 2a 

Descripció de les obres 

Primer de tot es van disposar els medis auxiliars necessaris per a realitzar les tasques, 

consistents en el muntatge d’un sistema de treball de cordes autònom que partirà des del 

terrat comunitari. 

La intervenció tractava d’obrir l’esquerda mitjançant una radial, aproximadament uns 

10cm per a que el morter de reparació que es posaria després penetrés bé. 

    Operari obrint l’esquerda. 

Per a que l’esquerda no es tornés a obrir es van posar unes grapes cada 30cm a la part 

on l’esquerda és més oberta i cada 60 cm a la resta, en total 9 grapes d’acer inoxidable 

de 8mm de diàmetre encastades amb resines epoxi.

        Grapes col·locades 



Projecte Final de Grau en Enginyeria d’Edificació 

Pràcticum a l’empresa D_Tall Alçat situada al C/ Almeria, 38 baixos 2a 

Finalment vem acabar la intervenció amb l’aplicació de un morter tixotròpic monocapa 

de reparació que imiti el color del revestiment de la façana actual per a poder dissimular 

de la millor manera possible la intervenció. 

        Obra finalitzada 

Valoració personal 

En aquesta obra s’ha procedit directament a fer les intervencions que s’han explicat 

anteriorment, no s’ha realitzat cap mena de diagnosi prèvia que permeti saber els motius 

pels quals s’ha produït aquella esquerda i tampoc s’ha fet cap mena de prova per a saber 

si aquella esquerda encara es manté viva. En el cas de que l’esquerda encara es 

mantingui viva aquesta reparació no té cap mena de sentit perquè no s’han apaivagat els 

motius pels quals s’ha produït, simplement s’ha fet una reparació superficial que no 

resoldrà els problemes inicials. 

Segons el meu parer, primer de tot s’hauria de fer una diagnosi per a saber la causa de la 

patologia, encara que: veient la zona on s’ha produït l’esquerda (coincidint amb la filada 

de maó perpendicular), el sentit i la direcció de la esquerda (de la part superior a la part 

inferior), que és més ample a la part superior i es va fent més estreta a la part inferior, i 

tenint en compte que no hi ha un edifici col·lindant que aguanti la paret mitgera, es pot 

deduir que hi ha un clar desplom de la paret perpendicular a la reparada i degut a la 

trava que hi ha entre les dues parets d’obra s’ha produït l’esquerda en qüestió. 

Aquesta reflexió s’hauria de recolzar per exemple mirant les altres parets unides a la que 

s’està desplomant per saber si també presenten esquerdes.  



Projecte Final de Grau en Enginyeria d’Edificació 

Pràcticum a l’empresa D_Tall Alçat situada al C/ Almeria, 38 baixos 2a 

      Dibuix explicatiu de la localització de l’esquerda 

Seguidament s’hauria de fer alguna prova per saber si l’esquerda encara està viva o està 

assentada, això ho podríem realitzar mitjançant uns testimonis de guix durant tot el 

recorregut de l’esquerda. Si aquests testimonis s’esquerden en el transcurs de un cert 

temps significa que l’esquerda encara s’està obrint i per tant haurem de presentar algun 

sistema de reforç que permeti aturar la causa del desplom.  

Finalment, una vegada aquest sistema de reforç estigui aplicat, serà el moment de fer la 

intervenció del grapat de l’esquerda que s’ha realitzat, però no sense tots els passos 

previs esmentats. 

Dues possibles solucions que he pensat per a resoldre el problema són: 

 L’aplicació d’alguna mena de “puntal” provisional que travi la paret desplomada 

mitjançant la paret mitjanera de l’altre edifici veí fins que es construeixi alguna 

cosa en el solar del costat. Aquesta intervenció pot ser molt aparatosa i sense cap 

mena de criteri estètic però sense cap mena de dubte conté els millors criteris 

funcionals.

 Una altra possible intervenció amb uns criteris més estètics seria la utilització 

d’alguna mena de tirants durant tot el ample de la paret coincidint amb els punts 

on hi hagin pilars, de manera que es poden aprofitar els mateixos per a aguantar 

la paret. 

(Aquestes dues possibles intervencions s’haurien de realitzar mitjançant els càlculs 

adequats per a evitar possibles mals majors a l’edificació). 



LLIBRE DE
                  SUBCONTRACTACIÓ







                  PLA DE SEGURETAT



1

PLA SEGURETAT I

SALUT DEL

C/VALÈNCIA,171-

177



2

ÍNDEX:

1. Objectiu del pla      Pag. 3 
2. Situació de les obres     Pag. 3 
3. Propietat        Pag. 3 
4. Autor estudi bàsic de seguretat i salud   Pag. 3 
5. Contractista       Pag. 3 
6. Caracteristiques de l´úbicació dels treballs   Pag. 3 
7. Accesos a les obres     Pag. 3 
8. Termini d´execució     Pag. 4 
9. Nombre de treballadors     Pag. 4 
10.Descripció de les obres     Pag. 4 
11.Instal.lacions provisionals    Pag. 5 
12.Unitats constructives i els seus riscos   Pag. 5 
13.Primers auxilis I centres mèdics    Pag. 12 
14.Prevenció del risc      Pag. 14 
15.Prevenció del risc de danys a tercers   Pag. 16 
16.Instal.lacions de salubritat i confort   Pag. 17 



3

1. OBJECTIU DEL PLA 

El present pla de seguretat i salut desenvolupa la problemàtica específica de 
seguretat per a la rehabilitació de la façana posterior,en base a l´Estudi de 
Seguretat i Salut redactat per el Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra. 

2. SITUACIÓ DE LES OBRES 

Les obres descrites en el punt 1 ( objectiu del pla), es troben situades el 
C/València,171-177 a la localitat de Barcelona, a la província de Barcelona. 

3. PROPIETAT

L’edifici situat el CValència,171-177 de la localitat de Barcelona, a la província 
de Barcelona, és propietat de COMUNITAT DE PROPIETARIS. 

4. AUTOR DE L´ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

L´estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per --------------. 

5. CONTRACTISTA 

Nom empresa: D-TALL ALÇAT S.L. 
Domicili fiscal: C/Almería,38, Bxs 2ª, 08014 Barcelona 
Telèfón: 93.454.88.34 
Fax: 93.451.29.10 
Cap d´Obra: Carles Amoros 
Encarregat d´obra: Carles Amoros  
Representant de Seguretat en obra: Carles Amoros 

6. CARACTERISTIQUES DE L´UBICACIÓ DELS TREBALLS 

L´Execució dels treballs es dura a terme a la parcel.la num 171-177 del 
C/València de la localitat de Barcelona, a la província de Barcelona. 

7. ACCESSOS A LES OBRES 

Per executar les obres descrites en el punt 1 ( objectiu del pla) sútilitzarán 
sistemes auxiliars de treball a base de bastida tubular. 

L’accés del personal encarregat de proveir les eines i els materials necessaris 
per executar l´obra es realitzarà per el C/València,171-177 prenent en tot 
moment les mesures de protecció necessàries per no obstaculitzar el trànsit 
diari de vehicles ni el pas de vianants per la vorera. 
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Es controlarà els accessos a l´obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades, puguin accedir 
a l´obra. 

8. TERMINI D´EXECUCIÓ 

Es preveu una durada d’execució dels treballs de 6 mesos. 

9. NOMBRE DE TREBALLADORS 

Malgrat que en les obres esmentades intervindran diversos oficis i que aquests 
dependran els uns dels altres i en alguns casos se sol.laparan, es preveu que la 
mitjana de treballadors a l´obra treballant simultàniament será d´un mínim de 
2 treballadors, amb puntes de 6 treballadors. 

10.DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

10.1  Descripció de les obres a realitzar 

Rehabilitació de la façana posterior en base a l´Estudi de Seguretat i Salut 
redactat per el Coordinador de Seguretat i Salut. 

 10.2 Partides d´obra a executar: 

- Muntatge i desmuntatge de bastida tubular. 
- Panys de paret.
- Caixes de persiana.
- Cantells de forjat.
- Paviments balcons. 
- Baranes metàl.liques balcons. 
- Mampares de balcons. 
- Reparació sostre balcons. 
- Pintura sostres balcons. 
- Ràfec.
- Ampits finestres. 
- Baranes finestres. 

10.3 Principals materials que composen l’execució de l´obra 

- Morters.
- Pintura antioxidant. 
- Pintura i esmalt 
- Productes de neteja 
- Productes impermeabilitzants 
- Rajoles
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10.4  Equip, maquinària i  utensilis de treball 

- Martells elèctrics 
- Serres circulars o de disc 
- Equips d´oxitallada 
- Equips de soldadura 
- Eines elèctriques manuals 
- Martells, escarpes, picoletes i rasquetes 
- Contenidors 
- Politges per transport de material. 
- Bastides

11.INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 

Donat que les obres es realitzen en una edificació existent i actualment en ús, 
no es preveu l´utilització d’instal·lacions provisionals de cap tipus, donat que a 
la finca existeix subministrament comunitari d’aigua i electricitat. 

12.UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

La relació d’unitats constructives que componen les obres són les que es 
relacionen a continuació: 

- Muntatge i desmuntatge de bastida tubular

Riscos:

o Caigudes al mateix nivell 
o Caigudes a diferent nivell 
o Interferències amb trànsit de vianants 
o Cops i talls 
o Sobreesforços
o Caiguda d’elements a la via publica 
o Desplom de la bastida 

Mesures Preventives: 

o Delimitació de les zones de treball 
o Neteja de les zones de treball i trànsit 
o Manteniment adequat d´eines i maquinària  

Proteccions Personals: 

o Ús de casc 
o Ús de guants 
o Ús de cinturó de seguretat 
o Ús de calçat de protecció   
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- Panys de paret

Riscos:

o Caigudes a diferent i mateix nivell 
o Projecció de partícules els ulls 
o Afeccions a la pell ( contacte amb morters) 
o Inhalació de pols i/o partícules 
o Risc elèctric 
o Soroll
o Esquitxades i despreniments de material 
o Sobresforços

Mesures Preventives: 

o Utilització de bastides homologades 
o Recobriment de les zones de treball amb xarxes 
o Manteniment adequat de les eines 
o Neteja de les zones de treball i trànsit 

Proteccions Personals: 

o Ús de casc 
o Ús de guants 
o Ús de cinturó de seguretat 
o Ús de calçat de protecció i dielèctric 
o Ús de mascaretes anti pols 
o Ús de protectors auditius 
o Ulleres contra impactes i antipols 
o Ús d’ulleres de protecció 
o Ús de granota de treball 

- Caixes de persiana

Riscos:

o Caigudes a diferent i mateix nivell 
o Projecció de partícules els ulls 
o Afeccions a la pell ( contacte amb morters) 
o Inhalació de pols i/o partícules 
o Risc elèctric 
o Soroll
o Esquitxades i despreniments de material 
o Sobresforços

Mesures Preventives: 

o Utilització de bastides homologades 
o Recobriment de les zones de treball amb xarxes 
o Manteniment adequat de les eines 
o Neteja de les zones de treball i trànsit 
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Proteccions Personals: 

o Ús de casc 
o Ús de guants 
o Ús de cinturó de seguretat 
o Ús de calçat de protecció i dielèctric 
o Ús de mascaretes anti pols 
o Ús de protectors auditius 
o Ulleres contra impactes i antipols 
o Ús d´ulleres de protecció 
o Ús de granota de treball. 

- Cantells de forjat

Riscos:

o Caigudes a diferent i mateix nivell 
o Projecció de partícules els ulls 
o Afeccions a la pell ( contacte amb morters) 
o Inhalació de pols i/o partícules 
o Risc elèctric 
o Soroll
o Esquitxades i despreniments de material 
o Sobresforços

Mesures Preventives: 

o Utilització de bastides homologades 
o Recobriment de les zones de treball amb xarxes 
o Manteniment adequat de les eines 
o Neteja de les zones de treball i trànsit 

Proteccions Personals: 

o Ús de casc 
o Ús de guants 
o Ús de cinturó de seguretat 
o Ús de calçat de protecció i dielèctric 
o Ús de mascaretes anti pols 
o Ús de protectors auditius 
o Ulleres contra impactes i antipols 
o Ús d´ulleres de protecció 
o Ús de granota de treball 

- Paviment balcons

Riscos:

o Caigudes a diferent i mateix nivell 
o Projecció de partícules els ulls 
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o Afeccions a la pell ( contacte amb morters) 
o Inhalació de pols i/o partícules 
o Risc elèctric 
o Soroll
o Esquitxades i despreniments de material 
o Sobresforços

Mesures Preventives: 

o Utilització de bastides homologades 
o Recobriment de les zones de treball amb xarxes 
o Manteniment adequat de les eines 
o Neteja de les zones de treball i trànsit 

Proteccions Personals: 

o Ús de casc 
o Ús de guants 
o Ús de cinturó de seguretat 
o Ús de calçat de protecció i dielèctric 
o Ús de mascaretes anti pols 
o Ús de protectors auditius 
o Ulleres contra impactes i antipols 
o Ús d´ulleres de protecció 
o Ús de granota de treball 

- Baranes metàl.liques balcons

Riscos:
o Caigudes a diferent i mateix nivell 
o Projecció de partícules els ulls 
o Esquitxades a cara i ulls 
o Intoxicació per emanació de gasos 

Mesures Preventives: 

o Recobriment de les zones de treball amb xarxes i lones 
o Manteniment adequat de les eines 
o Neteja de les zones de treball i trànsit 

Proteccions Personals: 

o Ús de casc 
o Ús de cinturó de seguretat 
o Ús de calçat de protecció 
o Ús de mascaretes
o Ús de granota de treball 
o Ús d’ulleres de protecció 
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- Mampares de balcons

Riscos:

o Caigudes al mateix nivell 
o Caigudes a diferent nivell 
o Interferències amb trànsit de vianants 
o Cops i talls 
o Sobreesforços
o Caiguda d’elements a la via publica 
o Desplom de la bastida 

Mesures Preventives: 

o Delimitació de les zones de treball 
o Neteja de les zones de treball i trànsit 
o Manteniment adequat d´eines i maquinària  

Proteccions Personals: 

o Ús de casc 
o Ús de guants 
o Ús de cinturó de seguretat 
o Ús de calçat de protecció   

- Reparació sostres balcons

Riscos:

o Caigudes a diferent i mateix nivell 
o Projecció de partícules els ulls 
o Afeccions a la pell ( contacte amb morters) 
o Inhalació de pols i/o partícules 
o Risc elèctric 
o Soroll
o Esquitxades i despreniments de material 
o Sobresforços

Mesures Preventives: 

o Utilització de bastides homologades 
o Recobriment de les zones de treball amb xarxes 
o Manteniment adequat de les eines 
o Neteja de les zones de treball i trànsit 

Proteccions Personals: 

o Ús de casc 
o Ús de guants 
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o Ús de cinturó de seguretat 
o Ús de calçat de protecció i dielèctric 
o Ús de mascaretes anti pols 
o Ús de protectors auditius 
o Ulleres contra impactes i antipols 
o Ús d’ulleres de protecció 
o Ús de granota de treball 

- Pintura sostres balcons

Riscos:

o Caigudes a diferent i mateix nivell 
o Projecció de partícules els ulls 
o Afeccions a la pell ( contacte amb morters) 
o Inhalació de pols i/o partícules 
o Risc elèctric 
o Soroll
o Esquitxades i despreniments de material 
o Sobresforços

Mesures Preventives: 

o Utilització de bastides homologades 
o Recobriment de les zones de treball amb xarxes 
o Manteniment adequat de les eines 
o Neteja de les zones de treball i trànsit 

Proteccions Personals: 

o Ús de casc 
o Ús de guants 
o Ús de cinturó de seguretat 
o Ús de calçat de protecció i dielèctric 
o Ús de mascaretes anti pols 
o Ús de protectors auditius 
o Ulleres contra impactes i antipols 
o Ús d´ulleres de protecció 
o Ús de granota de treball. 

- Ràfec

Riscos:

o Caigudes a diferent i mateix nivell 
o Projecció de partícules els ulls 
o Afeccions a la pell ( contacte amb morters) 
o Inhalació de pols i/o partícules 
o Risc elèctric 
o Soroll
o Esquitxades i despreniments de material 
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o Sobresforços

Mesures Preventives: 

o Utilització de bastides homologades 
o Recobriment de les zones de treball amb xarxes 
o Manteniment adequat de les eines 
o Neteja de les zones de treball i trànsit 

Proteccions Personals: 

o Ús de casc 
o Ús de guants 
o Ús de cinturó de seguretat 
o Ús de calçat de protecció i dielèctric 
o Ús de mascaretes anti pols 
o Ús de protectors auditius 
o Ulleres contra impactes i antipols 
o Ús d´ulleres de protecció 
o Ús de granota de treball 

- Ampits finestres 

Riscos:

o Caigudes a diferent i mateix nivell 
o Projecció de partícules els ulls 
o Afeccions a la pell ( contacte amb morters) 
o Inhalació de pols i/o partícules 
o Risc elèctric 
o Soroll
o Esquitxades i despreniments de material 
o Sobresforços

Mesures Preventives: 

o Utilització de bastides homologades 
o Recobriment de les zones de treball amb xarxes 
o Manteniment adequat de les eines 
o Neteja de les zones de treball i trànsit 

Proteccions Personals: 

o Ús de casc 
o Ús de guants 
o Ús de cinturó de seguretat 
o Ús de calçat de protecció i dielèctric 
o Ús de mascaretes anti pols 
o Ús de protectors auditius 
o Ulleres contra impactes i antipols 
o Ús d´ulleres de protecció 
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o Ús de granota de treball 

- Baranes  finestres

Riscos:
o Caigudes a diferent i mateix nivell 
o Projecció de partícules els ulls 
o Esquitxades a cara i ulls 
o Intoxicació per emanació de gasos 

Mesures Preventives: 

o Recobriment de les zones de treball amb xarxes i lones 
o Manteniment adequat de les eines 
o Neteja de les zones de treball i trànsit 

Proteccions Personals: 

o Ús de casc 
o Ús de cinturó de seguretat 
o Ús de calçat de protecció 
o Ús de mascaretes
o Ús de granota de treball 
o Ús d’ulleres de protecció 

13.PRIMERS AUXILIS 

L’assistència elemental de petites lesions serán ateses en el botiquí instal.lat a a 
peu d´obra i/o facilitat per la Mutua d’accidents de Treball dels diferents 
subcontractats. El botiqui estarà convenientment senyalitzat i el responsable del 
mateix serà la persona mes capacitada. 

Davant de sinistres amb lesions personals lleus o moderats es recurrirá a la 
Mútua d’accidents de Treball de l’empresa subcontractada corresponent a la que 
pertanyí l’operari accidentat. 

Davant de sinistres amb danys personals greus, l’operari accidentat anirà 
directament a la Residencia de la seguretat social, previ avís a l’ambulància per 
dur a terme el trasllat de l’accidentat. 

Les diferents empreses subcontractades estan obligades a tenir informats en els 
operaris destinats a l’obra sobre els Centres mèdics mes propers a l’obra així 
com els itineraris per accedir en el menor plaç possible. Tanmateix tenen 
l’obligació de tenir els corresponents telèfons i direccions dels centres 
assistencials, així com el servei d’ambulàncies, taxis, etc. mes propers per tal 
de facilitar l’evacuació als accidentats en el menor temps possible. 



13

Telèfons d’urgència i Centres mèdics

Telèfons de Servei d’urgència 

- Centre coordinador emergències (URGENCIES) 
Tel. 112 

- Urgències Sanitàries 
Tel. 061 

- Bombers
Tel. 080 

- Ambulàncies ( Transport sanitari de Catalunya) 
Tel. 904.103.103 

- Informació general de centres d’atenció primària (CAP) 
Tel. 902.111.444 

Telèfons ùtils d’informació 

- Informació sobre centres sanitaris públic i privats de Catalunya 
Tel. 93.227.29.00 

- Servei Català de La salut ( CATSALUT) 
Tel. 93.403.85.85 

Centres mèdics més propers 

Planol del centre medic mes proper 

- Dispensari Carrer València
C/Valéncia,184
Tel. 93.227.93.00 
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- CAP València. 
C/València,377-379
Tel. 902.500.179 

 Mútua d’ accidents de l’ empresa 

 FREMAP 

 Ambulància FREMAP 
 93.416.91.00/ 900.61.00.61  

 FREMAP més proper a l’ obra:                                    
 C/Balmes,89 
 Tel.93.227.84.00 

14. PREVENCIÓ DEL RISC 

14.1 Proteccions individuals 

- Cascos: per a totes les persones que participen a l´obra, incloent visitants. 
- Guants d´ús general 
- Guants de goma 
- Botes d´aigüa 
- Botes de seguretat 
- Granotes de treball 
- Ulleres contra impactes, pols i gotes 
- Protectors auditius 
- Mascaretes antipols 
- Cinturó de seguretat de subjecció 
- Roba contra la pluja 
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14.2 Proteccions Col·lectives 

Es col·locaran les proteccions col·lectives adequades a cada fase de l´obra, 
segons les mesures preventives enumerades per a cada unitat constructiva, i a 
nivell general: 

- En tot es mantindran les zones de treball netes i ordenades 
- A nivell de sól, s’instal·larà a la  bastida un pòrtic de protecció específic per 

els vianants, inaccessible per aquests, amb l’objectiu d’evitar accidents 
derivats de caigudes d´eines o despreniments incontrolats de materials, així 
com per garantir un pas inferior protegit pels vianants. 

- Els treballadors sempre realitzaren les tasques de rehabilitació a l´interior 
de les  xarxes de protecció. 

- Mai dos operaris treballaran a la mateixa vertical. 
- Sempre que s´utilitzin materials i la grandaria o la forma d´aquests pugui 

ocasionar topades amb la façana, es guiará la càrrega amb cables o corda 
de retinguda. 

- Les maquines i eines portàtils accionades per electricitat, serán de doble 
aïllament. Mai no es faran servir com a fil neutre o connexió a terra els 
conductes ja instal·lats de fontaneria o calefacció. 

- Comprovació prèvia a l´utilització dels equips, d´oxitallada, fuites de 
mànega i bufadors, vàlvules antiretorn de flamarada, estat dels 
manorreductors i manòmetres. 

- Comprovació general de les eines manuals per a evitar topades i talls. 
- Comprovació de l’absència de tensió a les connexions. Les proves que 

s’hagin de fer amb tensió es realitzaran després de comprovar els circuits, la 
continuïtat, l’aïllament i l´operativitat de la instal.lació. 

- Revisió periódica de la instal.lació per comprovar l’eficàcia de les proteccions 
i absències de puntejats. 

- Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada. 
- Comprovació a l´inici de la jornada de l´estat dels mitjans auxiliars ( 

bastides, cinturons de seguretat, ancoratges etc.) 

14.3 Senyalització 

Se senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, la bastida a nivell de planta 
baixa. En finalitzar cada jornada laboral, i quan els operaris marxin de l´obra, 
deixaran la bastida inaccessible per a qualsevol persona aliena, i s´adoptarán 
les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

Se senyalitzarán els accesos naturals a l´obra, i es prohibirá el pas a tota 
persona aliena, col·locant una tanca i les indicacions necessàries. 

14.4. Informació 

Tot el personal que intervingui a l´obra o quan s´hi incorpori, haurà rebut la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la 
realització de les seves tasques. 
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14.5 Formació 

El personal a l’obra haurà rebut formació en mataria de seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà una persona que 
actuarà com a socorristes a l´obra. 

14.6 Medicina preventiva i primers auxilis 

Es disposarà duna farmaciola amb el material necessari. La farmaciola és 
revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
S’informarà amb un rètol visible a l´obra ( si és possible) de l’emplaçament més 
proper dels diversos centres mèdics ( serveis propis, mútues patronals, 
mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s´ha de portar el posible 
accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 

14.7 Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l´obra haurá pasat un reconeixement 
mèdic anual, fet acreditable per l´empresa. 

15.PREVENCIÓ DEL RISC DE DANYS A TERCERS 

Riscos:
- Caiguda de materials sobre vianants i vehicles 
- Caiguda de persones 
- Riscos generals 
Prevenció:
- Tancat, senyalització i il·luminació de la zona d’obres 
- Pòrtic de protecció a nivell de baixos 
- Recobriment de les zones de treball amb xarxes 
- Control de l´entrada de persones a l´obra 
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16. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 

No es preveu la realització d’instal·lacions de salubritat i comfort específiques 
per aquesta obra. Tanmateix, els treballadors hauran de disposar, com a mínim, 
d´un espai destinat a vestidor, un lavabo i un inodor, dels espais comunitaris de 
l´edifici. 
Pel que fa als menjadors, està previst que els treballadors realitzin els àpats a 
establiments propers a l´obra, ja que aquesta es troba dins del casc urbá i 
existeixen aquests serveis. 

Barcelona, junio del 2.011 

El Contractista 

Carles Amoros  



CENTRE DE TREBALL







LLICÈNCIA D’OBRES





FULL DE COSTOS



FULL DE  COSTOS     

            

Nº PRESSUPOST: 2073-ae    OBRA: 
Passeig de Gràcia, 
58   DATA: 29/10/2012 0:00 

        

           

Introduir preu venda comercial:   
introduir 

comissió: 10%   

           

            

   P. Cost Marge Comissió P. Venda 
% 

marge    

Subcontractacions/dtall 58.790,00 18.530,00 7.897,44 85.217,44 22%    

Materials 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!    

Total 58.790,00 18.530,00 7.897,44 85.217,44 22%   

Diferència en euros entre preu venda i preu comercial -85.217,44     

Difèrencia en percentatge entre Preu venda i Preu comercial -100%     

          

  

           
            

Part. 1: PLAZO DE 12 MESES               26.882,22 
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Subcontractacions/dtall       21.570,00   24.194,00 2.688,22 11% 2.624,00 26.882,22

PATIO 4       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Medios auxiliares       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Trabajos verticales   1,00 200,00 200,00 1,20 240,00 26,67 17% 40,00 266,67

Reparación de grietas en parte superior       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Saneado revestimiento   5,00 20,00 100,00 1,20 120,00 13,33 17% 20,00 133,33

Grapado de grietas   2,00 100,00 200,00 1,20 240,00 26,67 17% 40,00 266,67

Reconstrucción del revestimiento    5,00 50,00 250,00 1,20 300,00 33,33 17% 50,00 333,33

Saneado de paredes       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Saneado revestimiento   7,00 20,00 140,00 1,20 168,00 18,67 17% 28,00 186,67

Grapado de grietas   5,00 100,00 500,00 1,20 600,00 66,67 17% 100,00 666,67

Reconstrucción del revestimiento    7,00 50,00 350,00 1,20 420,00 46,67 17% 70,00 466,67

Cambio de bajantes de fibrocemento       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00
Cambio de bajantes de fibrocemento 
faciles  52,00 200,00 10.400,00 1,10 11.440,00 1.271,11 9% 1.040,00 12.711,11
Cambio de bajantes de fibrocemento 
complicados  26,00 250,00 6.500,00 1,10 7.150,00 794,44 9% 650,00 7.944,44

Reparación de grietas y fisuras     0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Saneado revestimiento  20,00 20,00 400,00 1,20 480,00 53,33 17% 80,00 533,33

Grapado de grietas  2,00 100,00 200,00 1,20 240,00 26,67 17% 40,00 266,67

Reconstrucción del revestimiento   20,00 50,00 1.000,00 1,20 1.200,00 133,33 17% 200,00 1.333,33

Instalaciones obsoletas     0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Reordenación de instalaciones  1,00 100,00 100,00 1,20 120,00 13,33 17% 20,00 133,33

PATIO ESCALERA     0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Medios auxiliares     0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Trabajos verticales  1,00 200,00 200,00 1,20 240,00 26,67 17% 40,00 266,67

Reparación de grietas en parte superior     0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Saneado revestimiento  2,00 20,00 40,00 1,20 48,00 5,33 17% 8,00 53,33

Grapado de grietas  1,50 100,00 150,00 1,20 180,00 20,00 17% 30,00 200,00

Reconstrucción del revestimiento   2,00 50,00 100,00 1,20 120,00 13,33 17% 20,00 133,33

Junta lucernario     0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Eliminación junta de estanqueidad  6,00 10,00 60,00 1,20 72,00 8,00 17% 12,00 80,00

Nueva junta  6,00 20,00 120,00 1,20 144,00 16,00 17% 24,00 160,00

PATIO 2     0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Medios auxiliares     0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Trabajos verticales  1,00 200,00 200,00 1,20 240,00 26,67 17% 40,00 266,67

Reparación de grietas en parte superior     0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Saneado revestimiento 3,00 20,00 60,00 1,20 72,00 8,00 17% 12,00 80,00

Grapado de grietas 1,50 100,00 150,00 1,20 180,00 20,00 17% 30,00 200,00

Reconstrucción del revestimiento   3,00 50,00 150,00 1,20 180,00 20,00 17% 30,00 200,00



Part. 2: PLAZO DE 24 MESES        30.113,33 
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Subcontractacions/dtall       20.302,50   22.803,00 3.011,33 11% 3.217,00 30.113,33

PATIO 3       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Medios auxiliares       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Trabajos verticales   1,00 200,00 200,00 1,20 240,00 26,67 17% 40,00 266,67

Saneado de paredes       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Saneado revestimiento   12,00 20,00 240,00 1,20 288,00 32,00 17% 48,00 320,00

Grapado de grietas   2,00 100,00 200,00 1,20 240,00 26,67 17% 40,00 266,67

Reconstrucción del revestimiento    12,00 50,00 600,00 1,20 720,00 80,00 17% 120,00 800,00

Cambio de bajantes de fibrocemento       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Cambio de bajantes de fibrocemento senzillo   78,00 200,00 15.600,00 1,10 17.160,00 1.906,67 9% 1.560,00 19.066,67

Reparación de grietas y fisuras       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Saneado revestimiento   10,00 20,00 200,00 1,20 240,00 26,67 17% 40,00 266,67

Grapado de grietas   5,00 100,00 500,00 1,20 600,00 66,67 17% 100,00 666,67

Reconstrucción del revestimiento    10,00 50,00 500,00 1,20 600,00 66,67 17% 100,00 666,67

Instalaciones obsoletas       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Reordenación de instalaciones   1,00 100,00 100,00 1,20 120,00 13,33 17% 20,00 133,33

FACHADA POSTERIOR       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Medios auxiliares       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Trabajos verticales   1,00 1.000,00 1.000,00 1,20 1.200,00 133,33 17% 200,00 1.333,33

Reparación de filtraciones en carpinterias       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Reparación de filtraciones en carpinterias    1,00 900,00 900,00 1,20 1.080,00 120,00 17% 180,00 1.200,00

Reparación oxidación onduline       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Saneamiento soportes onduline   17,50 15,00 262,50 1,20 315,00 35,00 17% 52,50 350,00

Pintado soportes onduline  17,50 25,00 437,50 1,20 525,00 58,33 17% 87,50 583,33

Reparación corrosión barandillas      0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Saneamiento barandillas  40,00 15,00 600,00 1,20 720,00 80,00 17% 120,00 800,00

Pintado barandillas  40,00 25,00 1.000,00 1,20 1.200,00 133,33 17% 200,00 1.333,33
Reparaciónen medianeras y dinteles de 
galerias      0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Saneado revestimiento  7,00 20,00 140,00 1,20 168,00 18,67 17% 28,00 186,67

Grapado de grietas  3,50 100,00 350,00 1,20 420,00 46,67 17% 70,00 466,67

Reconstrucción del revestimiento   7,00 50,00 350,00 1,20 420,00 46,67 17% 70,00 466,67

Pintado de dinteles  7,00 25,00 175,00 1,20 210,00 23,33 17% 35,00 233,33

Grieta encuentro finca vecina      0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Saneado revestimiento  4,00 20,00 80,00 1,20 96,00 10,67 17% 16,00 106,67

Grapado de grietas  2,50 100,00 250,00 1,20 300,00 33,33 17% 50,00 333,33

Reconstrucción del revestimiento    4,00 50,00 200,00 1,20 240,00 26,67 17% 40,00 266,67

Part. 3: PLAZO DE 36 MESES        13.502,22 
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Subcontractacions/dtall       9.880,00   11.336,00 1.259,56 13% 1.456,00 13.502,22

PATIO 1       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Medios auxiliares       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Trabajos verticales   1,00 250,00 250,00 1,20 300,00 33,33 17% 50,00 333,33

Saneado de paredes       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Saneado revestimiento   16,00 25,00 400,00 1,20 480,00 53,33 17% 80,00 533,33

Grapado de grietas   5,00 125,00 625,00 1,20 750,00 83,33 17% 125,00 833,33

Reconstrucción del revestimiento    16,00 60,00 960,00 1,20 1.152,00 128,00 17% 192,00 1.280,00

Cambio de bajantes de fibrocemento       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Cambio de bajantes de fibrocemento senzillos   26,00 200,00 5.200,00 1,10 5.720,00 635,56 9% 520,00 6.355,56

Reparación de grietas y fisuras       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Saneado revestimiento   20,00 25,00 500,00 1,20 600,00 66,67 17% 100,00 666,67

Grapado de grietas   5,00 125,00 625,00 1,20 750,00 83,33 17% 125,00 833,33

Reconstrucción del revestimiento    20,00 60,00 1.200,00 1,20 1.440,00 160,00 17% 240,00 1.600,00

Instalaciones obsoletas       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Reordenación de instalaciones   1,00 120,00 120,00 1,20 144,00 16,00 17% 24,00 160,00

SUBTERRANEO       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Muro de contención       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Repicado del paramento 4,00 20,00 80,00 1,20 96,00 10,67 17% 16,00 106,67

Reconstrucción del paramento  4,00 150,00 600,00 1,20 720,00 80,00 17% 120,00 800,00



Part. 
4: PLAZO DE 48 MESES               7.786,33 
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Subcontractacions/dtall       1.837,50   2.205,00 245,00 17% 367,50 7.786,33

PATIO 2       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Medios auxiliares       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Trabajos verticales   1,00 250,00 250,00 1,20 300,00 33,33 17% 50,00 333,33

Reparación de filtraciones en carpinterias       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Reparación de filtraciones en carpinterias    1,00 250,00 250,00 1,20 300,00 33,33 17% 50,00 333,33

Saneado de paredes       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Saneado revestimiento   1,50 25,00 37,50 1,20 45,00 5,00 17% 7,50 50,00

Grapado de grietas   5,00 125,00 625,00 1,20 750,00 83,33 17% 125,00 833,33

Reconstrucción del revestimiento    1,50 60,00 90,00 1,20 108,00 12,00 17% 18,00 120,00

Reparación de grietas y fisuras       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Saneado revestimiento   4,00 25,00 100,00 1,20 120,00 13,33 17% 20,00 133,33

Grapado de grietas   1,00 125,00 125,00 1,20 150,00 16,67 17% 25,00 166,67

Reconstrucción del revestimiento    4,00 60,00 240,00 1,20 288,00 32,00 17% 48,00 320,00

Instalaciones obsoletas       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Reordenación de instalaciones   1,00 120,00 120,00 1,20 144,00 16,00 17% 24,00 160,00

CUBIERTA      0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Corrosión viguetas salas técnicas      0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Apuntalamiento  1,00 100,00 100,00 1,20 120,00 13,33 17% 20,00 133,33

Repicado de apoyos  1,00 250,00 250,00 1,20 300,00 33,33 17% 50,00 333,33

Pasivado  1,00 300,00 300,00 1,20 360,00 40,00 17% 60,00 400,00

Reconstrucción de apoyos  1,00 1.000,00 1.000,00 1,20 1.200,00 133,33 17% 200,00 1.333,33

Reparación de grietas y fisuras      0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Saneado revestimiento  3,50 25,00 87,50 1,20 105,00 11,67 17% 17,50 116,67

Grapado de grietas 2,50 125,00 312,50 1,20 375,00 41,67 17% 62,50 416,67

Reconstrucción del revestimiento  3,50 60,00 210,00 1,20 252,00 28,00 17% 42,00 280,00

Instalaciones obsoletas     0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Reordenación de instalaciones 1,00 120,00 120,00 1,20 144,00 16,00 17% 24,00 160,00

Trasteros     0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Reparación de puertas 4,00 100,00 400,00 1,20 480,00 53,33 17% 80,00 533,33

Sustitución del escalón de acceso 1,00 440,00 440,00 1,20 528,00 58,67 17% 88,00 586,67

Impermeabilización de cubiertas 1,00 600,00 600,00 1,20 720,00 80,00 17% 120,00 800,00

Manchas de humedad ático 1a     0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Repicado yeso 2,25 10,00 22,50 1,20 27,00 3,00 17% 4,50 30,00

Saneamiento del soporte 2,25 6,00 13,50 1,20 16,20 1,80 17% 2,70 18,00

Enyesado 2,25 50,00 112,50 1,20 135,00 15,00 17% 22,50 150,00

Pintura 2,25 15,00 33,75 1,20 40,50 4,50 17% 6,75 45,00

           

          

          



Part. 
5: MANTENIMIENTO Y CONTROL         6.933,33 
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Subcontractacions/dtall       5.200,00   6.240,00 693,33 17% 1.040,00 6.933,33

INTERIORES       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Abombamiento pared baño 3º2ª       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

        0,00 1,20 0,00 0,00   0,00 0,00

Fisuras techo recibidor 3º2ª 2º2ª       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

        0,00 1,20 0,00 0,00   0,00 0,00

Fisuras pavimento terrazzo 3º2ª       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

        0,00 1,20 0,00 0,00   0,00 0,00

Forjados madera planta 1       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

        0,00 1,20 0,00 0,00   0,00 0,00

Forjados metalicos plantas 3,4,5       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

        0,00 1,20 0,00 0,00   0,00 0,00

Instalación eléctrica planta 5       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

        0,00 1,20 0,00 0,00   0,00 0,00

FACHADA PRINCIPAL       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Medios auxiliares       0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Trabajos verticales  1,00 500,00 500,00 1,20 600,00 66,67 17% 100,00 666,67

Andamio protección via pública 1,00 2.405,00 2.405,00 1,20 2.886,00 320,67 17% 481,00 3.206,67

Carpinterias tribunas P.Pal.     0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Preparación de superficie 6,00 25,00 150,00 1,20 180,00 20,00 17% 30,00 200,00

Pintura 60,00 30,00 1.800,00 1,20 2.160,00 240,00 17% 360,00 2.400,00

Reparación en dinteles     0,00   0,00 0,00   0,00 0,00

Saneado del revestimiento 3,00 25,00 75,00 1,20 90,00 10,00 17% 15,00 100,00

Reconstrucción del revestimiento 3,00 60,00 180,00 1,20 216,00 24,00 17% 36,00 240,00

Pintado de dinteles  3,00 30,00 90,00 1,20 108,00 12,00 17% 18,00 120,00
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 Partida Descripción Importe 

REPARACIONES EN UN PLAZO DE 12 MESES 

PATIO 4

1 MEDIOS AUXILIARES

1.1 Trabajos verticales (cuerdas y arnés) 

Suministro e instalación de un sistema de cuerdas autónomo específico de 
trabajos verticales para permitir el rápido acceso a las zonas de trabajo. Este 
sistema partirá de la cubierta superior del edificio, y servirá para acceder al 
patio de luces. Para su correcta realización se tendran que desmontar dos 
cristales de la claraboya. 

Total cap. 1:    270,00 € 

270,00 €

2 D3. REPARACIÓN DE GRIETAS EN LA PARTE SUPERIOR DEL PATIO

2.1

2.2

2.3

Saneado revestimientos (5,00 m2) 

Picado y saneado de las zonas donde se observen grietas, abolsamientos o 
falta de adherencia del revoco, hasta encontrar la fábrica de ladrillo y los 
cantos de forjado. Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. 

Grapado de grietas (2,00 ml) 

Saneado a ambos lados de la grieta, eliminando todo el mortero en mal estado 
y abriendo la grieta 2-3 cm para un mejor rellenado. Realización de regatas 
perpendiculares al sentido de la grieta de una longitud no inferior a 20 cm, 
repitiendo la operación dependiendo de la gravedad de la misma. Obertura de 
orificios para la colocación de grapas en forma de U fabricadas con arillas de 
acero varillas inoxidable de 8 ó 10 mm de diámetro, ancladas mediante resina 
de Epoxi de dos componentes. Una vez colocadas las grapas, las cuales 
quedarán embebidas totalmente en el paramento, se procederá al rellenado de 
las regatas y grietas con morteros especiales sin retracción Sika Top 122. 

Reconstrucción revestimiento (5,00 m2) 

Ejecución de una primera capa de mortero de reparación Sika Monotop 612 de 
8-10 mm de grueso con acabado raspado, reforzado con una malla 
antialcalina. Construcción de una segunda capa de mortero a base de cal de 
Texcal de Parex aplicada mediante medios manuales.

Total cap. 2:    740,00 € 

135,00 € 

270,00 € 

335,00 € 
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3 D6. SANEADO DE PAREDES. REPARACION DE HUMEDADES Y 
DESPRENDIMIENTOS DEL REVOCO

( 2º2ª, 4º2ª, 5º2ª) 

3.1

3.2

3.3

Saneado revestimientos ( 7,00 m2) 

Picado y saneado de las zonas donde se observen grietas, abolsamientos o 
falta de adherencia del revoco, hasta encontrar la fábrica de ladrillo y los 
cantos de forjado. Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. 

Grapado de grietas (5,00 ml) 

Saneado a ambos lados de la grieta, eliminando todo el mortero en mal estado 
y abriendo la grieta 2-3 cm para un mejor rellenado. Realización de regatas 
perpendiculares al sentido de la grieta de una longitud no inferior a 20 cm, 
repitiendo la operación dependiendo de la gravedad de la misma. Obertura de 
orificios para la colocación de grapas en forma de U fabricadas con arillas de 
acero varillas inoxidable de 8 ó 10 mm de diámetro, ancladas mediante resina 
de Epoxi de dos componentes. Una vez colocadas las grapas, las cuales 
quedarán embebidas totalmente en el paramento, se procederá al rellenado de 
las regatas y grietas con morteros especiales sin retracción Sika Top 122. 

Reconstrucción revestimiento ( 7,00 m2) 

Ejecución de una primera capa de mortero de reparación Sika Monotop 612 de 
8-10 mm de grueso con acabado raspado, reforzado con una malla 
antialcalina. Construcción de una segunda capa de mortero a base de cal de 
Texcal de Parex aplicada mediante medios manuales.

Total cap. 3:    1.324,00 € 

188,00 € 

668,00 € 

468,00 € 

4 D7. CAMBIO DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO

4.1 Cambio de bajantes de fibrocemento. (3 ud.) 

Derribo de los bajantes de fibrocemento existentes en los patios de luces, 
empezando por la parte más elevada, tramo a tramo, manualmente con 
martillo y escarpa, y retirada de la runa generada en sacos al vertedero 
autorizado, previo pago canon correspondiente REA. 

Los tubos interiores procedentes de baños y cocinas se conectaran a nivel de 
paramento de los patios de luces (no interior de viviendas) a los nuevos 
bajantes, dejando los paramentos afectados, convenientemente estucados.  
Todas las posibles intervenciones de un operario que sean necesarias para 
dejar las conexiones acabadas de los baños y cocinas afectados, no estan 
incluidas en este presupuesto e iran a cargo de cada vecino particularmente. 

Los nuevos bajantes de PVC se fijaran a los paramentos del patio de luces y 
todos los accesorios (codos, ramales, derivaciones, etc.) se soldaran con cola 
especial de PVC, llegando hasta los tubos procedentes de cocinas y/o 
lavaderos. 

20.700,00 €
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La sustitución del bajante acaba a la parte baja de los patios de luces, donde 
desaparece en la solera existente de la planta Principal. 

Total cap. 4:     20.700,00 € 

5 D16. REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS 

( 4º2ª, 5º2ª) 

5.1

5.2

5.3

Saneado revestimientos (20,00 m2) 

Picado y saneado de las zonas donde se observen grietas, abolsamientos o 
falta de adherencia del revoco, hasta encontrar la fábrica de ladrillo y los 
cantos de forjado. Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. 

Grapado de grietas (2,00 ml) 

Saneado a ambos lados de la grieta, eliminando todo el mortero en mal estado 
y abriendo la grieta 2-3 cm para un mejor rellenado. Realización de regatas 
perpendiculares al sentido de la grieta de una longitud no inferior a 20 cm, 
repitiendo la operación dependiendo de la gravedad de la misma. Obertura de 
orificios para la colocación de grapas en forma de U fabricadas con arillas de 
acero varillas inoxidable de 8 ó 10 mm de diámetro, ancladas mediante resina 
de Epoxi de dos componentes. Una vez colocadas las grapas, las cuales 
quedarán embebidas totalmente en el paramento, se procederá al rellenado de 
las regatas y grietas con morteros especiales sin retracción Sika Top 122. 

Reconstrucción revestimiento (20,00 m2) 

Ejecución de una primera capa de mortero de reparación Sika Monotop 612 de 
8-10 mm de grueso con acabado raspado, reforzado con una malla 
antialcalina. Construcción de una segunda capa de mortero a base de cal de 
Texcal de Parex aplicada mediante medios manuales.

Total cap. 5:    2.138,00 € 

535,00 € 

268,00 € 

1.335,00 € 

6 D19. INSTALACIONES OBSOLETAS

6.1 Reordenación de instalaciones (1,00 pa) 

En la medida de los posible se eliminarán todos los cableados e instalaciones 
que discurren por los paramentos verticales de los patios de luces y que se 
trata de instalaciones obsoletas, a la vez que se realiza un tensado de los 
cables restantes y una nueva fijación de los mismos, tratando de que su 
recorrido sea lo más ordenado posible y tengo el menor impacto visual posible. 

Total cap. 6:   135,00 € 

TOTAL PATIO 4:   25.307,00 € 

135,00 €
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PATIO ESCALERA

7 MEDIOS AUXILIARES

7.1 Trabajos verticales (cuerdas y arnés) 

Suministro e instalación de un sistema de cuerdas autónomo específico de 
trabajos verticales para permitir el rápido acceso a las zonas de trabajo. Este 
sistema partirá de la cubierta superior del edificio, y servirá para acceder al 
patio de luces. Para su correcta realización se tendran que desmontar dos 
cristales de la claraboya. 

Total cap. 7:    270,00 € 

270,00 €

8 D3. REPARACIÓN DE GRIETAS EN LA PARTE SUPERIOR

8.1

8.2

8.3

Saneado revestimiento  (2,00 m2) 

Picado y saneado de las zonas donde se observen grietas, abolsamientos o 
falta de adherencia del revoco, hasta encontrar la fábrica de ladrillo. Carga y 
transporte de escombros a vertedero autorizado. 

Grapado de grietas. (1,50 ml) 

Saneado a ambos lados de la grieta, eliminando todo el mortero en mal estado 
y abriendo la grieta 2-3 cm para un mejor rellenado. Realización de regatas 
perpendiculares al sentido de la grieta de una longitud no inferior a 20 cm, 
repitiendo la operación dependiendo de la gravedad de la misma. Obertura de 
orificios para la colocación de grapas en forma de U fabricadas con varillas de 
acero inoxidable de 8 ó 10 mm de diámetro, ancladas mediante resina de Epoxi 
de dos componentes. Una vez colocadas las grapas, las cuales quedarán 
embebidas totalmente en el paramento, se procederá al rellenado de las 
regatas y grietas con morteros especiales sin retracción Sika Top 122. 

Reconstrucción revestimiento (2,00 m2)

Ejecución de una primera capa de mortero de reparación Sika Monotop 612 de 
8-10 mm de grueso con acabado raspado, reforzado con una malla 
antialcalina. Construcción de una segunda capa de mortero a base de cal de 
Texcal de Parex aplicada mediante medios manuales.

Total cap. 8:   390,00 € 

55,00 € 

200,00 € 

135,00 €
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9 D17. JUNTA LUCERNARIO

9.1

9.2

Eliminación de junta de estanqueidad (6,00 ml) 

Retirada de la actual junta de estanqueidad mediante medios manuales y/o 
mecánicos. 

Nueva junta (6,00 ml) 

Se procederá a limpiar la zona a tratar para garantizar una buena adherencia 
de la nueva junta, seguidamente se sellará la nueva junta con masilla de 
poliuretano SIKAFLEX 11 FC. Seguidamente se harán algunas pruebas para 
garantizar la buena estanqueidad de la reparación. 

Total cap. 9:   240,00 € 

TOTAL PATIO ESCALERA:   900,00 € 

80,00 € 

160,00 €

PATIO 2

10 MEDIOS AUXILIARES

10.1 Trabajos verticales (cuerdas y arnés) 

Suministro e instalación de un sistema de cuerdas autónomo específico de 
trabajos verticales para permitir el rápido acceso a las zonas de trabajo. Este 
sistema partirá de la cubierta superior del edificio, y servirá para acceder al 
patio de luces. Para su correcta realización se tendran que desmontar dos 
cristales de la claraboya. 

Total cap. 10:    270,00 € 

270,00 €

11 D4. REPARACIÓN DE GRIETA EN LA PLANTA SUPERIOR

(5º2ª) 

11.1 Saneado revestimientos (3,00 m2) 

Picado y saneado de las zonas donde se observen grietas, abolsamientos o 
falta de adherencia del revoco, hasta encontrar la fábrica de ladrillo y los 
cantos de forjado. Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. 

80,00 € 
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11.2

11.3

Grapado de grietas (1,50 ml) 

Saneado a ambos lados de la grieta, eliminando todo el mortero en mal estado 
y abriendo la grieta 2-3 cm para un mejor rellenado. Realización de regatas 
perpendiculares al sentido de la grieta de una longitud no inferior a 20 cm, 
repitiendo la operación dependiendo de la gravedad de la misma. Obertura de 
orificios para la colocación de grapas en forma de U fabricadas con arillas de 
acero varillas inoxidable de 8 ó 10 mm de diámetro, ancladas mediante resina 
de Epoxi de dos componentes. Una vez colocadas las grapas, las cuales 
quedarán embebidas totalmente en el paramento, se procederá al rellenado de 
las regatas y grietas con morteros especiales sin retracción Sika Top 122. 

Reconstrucción revestimiento (3,00 m2) 

Ejecución de una primera capa de mortero de reparación Sika Monotop 612 de 
8-10 mm de grueso con acabado raspado, reforzado con una malla 
antialcalina. Construcción de una segunda capa de mortero a base de cal de 
Texcal de Parex aplicada mediante medios manuales.

Total cap. 11:   480,00 € 

TOTAL PATIO 2:   750,00 € 

TOTAL REPARACIONES EN UN PLAZO DE 12 MESES:    26.957,00 €

200,00 € 

200,00 € 

REPARACIONES EN UN PLAZO DE 24 MESES 

PATIO 3

12 MEDIOS AUXILIARES

12.1 Trabajos verticales (cuerdas y arnés) 

Suministro e instalación de un sistema de cuerdas autónomo específico de 
trabajos verticales para permitir el rápido acceso a las zonas de trabajo. Este 
sistema partirá de la cubierta superior del edificio, y servirá para acceder al 
patio de luces. Para su correcta realización se tendran que desmontar dos 
cristales de la claraboya. 

Total cap. 12:    270,00 € 

270,00 €
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13 D6. SANEADO DE PAREDES. REPARACION DE HUMEDADES Y 
DESPRENDIMIENTOS DEL REVOCO

13.1

13.2

13.3

Saneado revestimientos (12,00 m2) 

Picado y saneado de las zonas donde se observen grietas, abolsamientos o 
falta de adherencia del revoco, hasta encontrar la fábrica de ladrillo y los 
cantos de forjado. Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. 

Grapado de grietas (2,00 ml) 

Saneado a ambos lados de la grieta, eliminando todo el mortero en mal estado 
y abriendo la grieta 2-3 cm para un mejor rellenado. Realización de regatas 
perpendiculares al sentido de la grieta de una longitud no inferior a 20 cm, 
repitiendo la operación dependiendo de la gravedad de la misma. Obertura de 
orificios para la colocación de grapas en forma de U fabricadas con arillas de 
acero varillas inoxidable de 8 ó 10 mm de diámetro, ancladas mediante resina 
de Epoxi de dos componentes. Una vez colocadas las grapas, las cuales 
quedarán embebidas totalmente en el paramento, se procederá al rellenado de 
las regatas y grietas con morteros especiales sin retracción Sika Top 122. 

Reconstrucción revestimiento (12,00 m2) 

Ejecución de una primera capa de mortero de reparación Sika Monotop 612 de 
8-10 mm de grueso con acabado raspado, reforzado con una malla 
antialcalina. Construcción de una segunda capa de mortero a base de cal de 
Texcal de Parex aplicada mediante medios manuales.

Total cap. 13:   1.388,00 € 

320,00 € 

268,00 € 

800,00 € 

14 D7. CAMBIO DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO

14.1 Cambio de bajantes de fibrocemento (3 ud.) 

Derribo de los bajantes de fibrocemento existentes en los patios de luces, 
empezando por la parte más elevada, tramo a tramo, manualmente con 
martillo y escarpa, y retirada de la runa generada en sacos al vertedero 
autorizado, previo pago canon correspondiente REA 

Los tubos interiores procedentes de baños y cocinas se conectaran a nivel de 
paramento de los patios de luces (no interior de viviendas) a los nuevos 
bajantes, dejando los paramentos afectados, convenientemente estucados.  
Todas las posibles intervenciones de un operario que sean necesárias para 
dejar las conexiones acabadas de los baños y cocinas afectados, no estan 
incluidas en este presupuesto e iran a cargo de cada vecino particularmente. 

Los nuevos bajantes de PVC se fijaran a los paramentos del patio de luces y 
todos los accesorios (codos, ramales, derivaciones, etc.) se soldaran con cola 
especial de PVC, llegando hasta los tubos procedentes de cocinas y/o 
lavaderos. 

19.070,00 €
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La sustitución del bajante acaba a la parte baja de los patios de luces, donde 
desaparece a la solera existente, en planta Principal. 

Total cap. 14:   19.070,00 € 

15 D16. REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS

15.1

15.2

15.3

Saneado revestimientos (10,00 m2) 

Picado y saneado de las zonas donde se observen grietas, abolsamientos o 
falta de adherencia del revoco, hasta encontrar la fábrica de ladrillo y los 
cantos de forjado. Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. 

Grapado de grietas (5,00 ml) 

Saneado a ambos lados de la grieta, eliminando todo el mortero en mal estado 
y abriendo la grieta 2-3 cm para un mejor rellenado. Realización de regatas 
perpendiculares al sentido de la grieta de una longitud no inferior a 20 cm, 
repitiendo la operación dependiendo de la gravedad de la misma. Obertura de 
orificios para la colocación de grapas en forma de U fabricadas con arillas de 
acero varillas inoxidable de 8 ó 10 mm de diámetro, ancladas mediante resina 
de Epoxi de dos componentes. Una vez colocadas las grapas, las cuales 
quedarán embebidas totalmente en el paramento, se procederá al rellenado de 
las regatas y grietas con morteros especiales sin retracción Sika Top 122. 

Reconstrucción revestimiento (10,00 m2) 

Ejecución de una primera capa de mortero de reparación Sika Monotop 612 de 
8-10 mm de grueso con acabado raspado, reforzado con una malla 
antialcalina. Construcción de una segunda capa de mortero a base de cal de 
Texcal de Parex aplicada mediante medios manuales.

Total cap. 15:   1.610,00 € 

270,00 € 

670,00 € 

670,00 € 

16 D19. INSTALACIONES OBSOLETAS

16.1 Reordenación de instalaciones (1,00 pa) 

En la medida de los posible se eliminarán todos los cableados e instalaciones 
que discurren por los paramentos verticales de los patios de luces y que se 
tratan de instalaciones obsoletas, a la vez que se realiza un tensado de los 
cables restantes y una nueva fijación de los mismos, tratando de que su 
recorrido sea lo más ordenado posible y tengo el menor impacto visual posible. 

Total cap. 16:   135,00 € 

TOTAL PATIO 3:   22.473,00 € 

135,00 €
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FACHADA POSTERIOR (PATIO)

17 MEDIOS AUXILIARES

17.1 Trabajos verticales (cuerdas y arnés) 

Suministro e instalación de un sistema de cuerdas autónomo específico de 
trabajos verticales para permitir el rápido acceso a las zonas de trabajo. Este 
sistema partirá de la cubierta superior del edificio, y servirá para acceder a la 
fachada posterior. Para su correcta realización se tendran que proteger los 
cerramientos de aluminio existentes en la planta superior. 

Total cap. 17:    1.335,00 € 

1.335,00 € 

18 D2. REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN CARPINTERIAS DE ALUMINIO 
Y MADERA

(4º1ª, 4º2ª, 5º2ª) 

18.1 Reparación de filtraciones en carpinterias 

Repaso de los sellados en las juntas entre carpinterias y paramentos de obra 
con mortero impermeable SIKATOP SEAL 107 y masilla de poliuretano SikaFlex 
11FC. 

Total cap. 18:   1.200,00 € 

1.200,00 € 

19 D14. REPARACIÓN OXIDACIÓN DE ONDULINE

19.1

19.2

Saneamiento de los soportes del onduline (17,5 ml) 

Limpieza manual con abrasivo, de los elementos de soporte del onduline que 
presenten síntomas de oxidación y/o corrosión, y aplicación de dos capas de 
esmalte sintético de exteriores, anti-corrosivo. Aquellos soportes que su 
deterioro impida sus funciones serán sustituidos por nuevos soportes de 
similares características a los originales (presupuesto aparte). 

Pintado de los soportes del onduline (17,5 ml) 

Pintado de los soportes del onduline a base de dos capas de pintura tipo 
OXIRON de color negro forja. 

Total cap. 19:   935,00 € 

350,00 € 

585,00 €



Pres.Núm.: 2.073 

Fecha pres:  5 deNoviembre de 2012 

Finca Referència: Passeig de Gràcia, 58 

Presupuesto de Rehabilitación ITE edificio, según Plan de etapas propuesto por la DF 
Cliente: Comunidad de Propietarios 

D_tall Alçat S.L   B62680632  Almería 38 local 08014 Barcelona  T.93.454.88.34  F.93.451.29.10  aespi@dtall.com  www.dtall.com 11

20 D12. REPARACIÓN CORROSIÓN DE BARANDILLAS METÁLICAS

(1º2ª, 3º1ª, barandilla y elementos de sujeción de cubierta) 

20.1

20.2

Saneamiento de barandillas metálicas ( 40,00ml) 

Limpieza manual con abrasivo, de las barandillas metálicas en aquellos puntos 
que presenten síntomas de oxidación y/o corrosión. Aquellos soportes que su 
deterioro impida sus funciones serán sustituidos por nuevos soportes de 
similares características a los originales (presupuesto aparte). 

Pintado de barandillas metálicas ( 40,00ml) 

Pintado de las barandillas metálicas a base de dos capas de esmalte sintético 
especial forja, tipo OXIRON, color negro forja. 

Total cap. 20:    2.135,00 €

800,00 € 

1.335,00 €

21 D15. REPARACIÓN DE GRIETAS EN MEDIANERAS Y DINTELES DE LAS
GALERIAS

(Ppal 1ª, 4º2ª, 5º2ª)

21.1

21.2

21.3

Saneado revestimiento  (7,00 m2) 

Picado por medios manuales y saneado de las zonas de los dinteles y 
medianeras donde se observen grietas. Carga y transporte de escombros a 
vertedero autorizado. 

Grapado de grietas. (3,50 ml) 

Saneado a ambos lados de la grieta, eliminando todo el mortero en mal estado 
y abriendo la grieta 2-3 cm para un mejor rellenado. Realización de regatas 
perpendiculares al sentido de la grieta de una longitud no inferior a 20 cm, 
repitiendo la operación dependiendo de la gravedad de la misma. Obertura de 
orificios para la colocación de grapas en forma de U fabricadas con varillas de 
acero inoxidable de 8 ó 10 mm de diámetro, ancladas mediante resina de Epoxi 
de dos componentes. Una vez colocadas las grapas, las cuales quedarán 
embebidas totalmente en el paramento, se procederá al rellenado de las 
regatas y grietas con morteros especiales sin retracción Sika Top 122. 

Reconstrucción revestimiento (7,00 m2)

Ejecución del revestimiento del dintel anteriormente saneado con mortero a 
base de cal Texcal de Parex sin ninguna coloración. Siguiendo las formas de 
originales de los dinteles para no desentonar con el resto de la fachada. 

188,00 € 

470,00 € 

470,00 € 
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21.3 Pintado de dinteles (7,00 m2) 

Aplicación, exclusivamente en los dinteles reparados, de dos capas de pintura 
de siloxanos MISSIL de BEISSIER para exteriores, de coloración similar a la 
original. 

Total cap. 21:   1.363,00 €

235,00 € 

22 D16. GRIETA EN ENCUENTRO CON LA FINCA VECINA

22.1

22.2

22.3

Saneado revestimiento  (4,00 m2) 

Picado y saneado de las zonas donde se observen grietas, abolsamientos o 
falta de adherencia del revoco, hasta encontrar la fábrica de ladrillo y los 
cantos de forjado. Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. 

Grapado de grietas. (2,50 ml) 

Saneado a ambos lados de la grieta, eliminando todo el mortero en mal estado 
y abriendo la grieta 2-3 cm para un mejor rellenado. Realización de regatas 
perpendiculares al sentido de la grieta de una longitud no inferior a 20 cm, 
repitiendo la operación dependiendo de la gravedad de la misma. Obertura de 
orificios para la colocación de grapas en forma de U fabricadas con varillas de 
acero inoxidable de 8 ó 10 mm de diámetro, ancladas mediante resina de Epoxi 
de dos componentes. Una vez colocadas las grapas, las cuales quedarán 
embebidas totalmente en el paramento, se procederá al rellenado de las 
regatas y grietas con morteros especiales sin retracción Sika Top 122. 

Reconstrucción revestimiento (4,00 m2)

Ejecución de una primera capa de mortero de reparación Sika Monotop 612 de 
8-10 mm de grueso con acabado raspado, reforzado con una malla 
antialcalina. Construcción de una segunda capa de mortero a base de cal de 
Texcal de Parex aplicada mediante medios manuales.

Total cap. 22:   710,00 €

TOTAL FACHADA POSTERIOR (PATIO):    7.678,00 € 

TOTAL REPARACIONES EN UN PLAZO DE 24 MESES:    30.151,00 €

107,00 € 

335,00 € 

268,00 € 
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REPARACIONES EN UN PLAZO DE 36 MESES 

PATIO 1

23 MEDIOS AUXILIARES

23.1 Trabajos verticales (cuerdas y arnés) 

Suministro e instalación de un sistema de cuerdas autónomo específico de 
trabajos verticales para permitir el rápido acceso a las zonas de trabajo. Este 
sistema partirá de la cubierta superior del edificio, y servirá para acceder al 
patio de luces. Para su correcta realización se tendran que desmontar dos 
cristales de la claraboya. 

Total cap. 23:    335,00 € 

335,00 €

24 D6. SANEADO DE PAREDES. REPARACION DE HUMEDADES Y 
DESPRENDIMIENTOS DEL REVOCO

24.1

24.2

24.3

Saneado revestimiento (16,00 m2) 

Picado y saneado de las zonas donde se observen grietas, abolsamientos o 
falta de adherencia del revoco, hasta encontrar la fábrica de ladrillo y los 
cantos de forjado. Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. 

Grapado de grietas (5,00 ml) 

Saneado a ambos lados de la grieta, eliminando todo el mortero en mal estado 
y abriendo la grieta 2-3 cm para un mejor rellenado. Realización de regatas 
perpendiculares al sentido de la grieta de una longitud no inferior a 20 cm, 
repitiendo la operación dependiendo de la gravedad de la misma. Obertura de 
orificios para la colocación de grapas en forma de U fabricadas con arillas de 
acero varillas inoxidable de 8 ó 10 mm de diámetro, ancladas mediante resina 
de Epoxi de dos componentes. Una vez colocadas las grapas, las cuales 
quedarán embebidas totalmente en el paramento, se procederá al rellenado de 
las regatas y grietas con morteros especiales sin retracción Sika Top 122. 

Reconstrucción revestimiento (16,00 m2) 

Ejecución de una primera capa de mortero de reparación Sika Monotop 612 de 
8-10 mm de grueso con acabado raspado, reforzado con una malla 
antialcalina. Construcción de una segunda capa de mortero a base de cal de 
Texcal de Parex aplicada mediante medios manuales.

Total cap. 24:   2.650,00 €

535,00 € 

835,00 € 

1.280,00 € 
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25 D7. CAMBIO DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO

25.1 Cambio de bajantes de fibrocemento (1 ud.) 

Derribo del bajante de fibrocemento existente en el patio de luces, empezando 
por la parte más elevada, tramo a tramo, manualmente con martillo y escarpa, 
y retirada de la runa generada en sacos al vertedero autorizado, previa 
liquidación de impuestos y tasas según Certificación REA. 

Los tubos interiores procedentes de baños y cocinas se conectaran a nivel de 
paramento de los patios de luces (no interior de viviendas) a los nuevos 
bajantes, dejando los paramentos afectados, convenientemente estucados.  
Todas las posibles intervenciones de un operario que sean necesárias para 
dejar las conexiones acabadas de los baños y cocinas afectados, no estan 
incluidas en este presupuesto e iran a cargo de cada vecino particularmente. 

Los nuevos bajantes de PVC se fijaran a los paramentos del patio de luces y 
todos los accesorios (codos, ramales, derivaciones, etc.) se soldaran con cola 
especial de PVC, llegando hasta los tubos procedentes de cocinas y/o 
lavaderos. 

La sustitución del bajante acaba a la parte baja de los patios de luces, donde 
desaparece a la solera existente,a  la altura de la planta Principal. 

Total cap. 25:    6.356,00 €

6.356,00 €

26 D16. REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS

26.1

26.2

26.3

Saneado revestimientos (20,00 m2) 

Picado y saneado de las zonas donde se observen grietas, abolsamientos o 
falta de adherencia del revoco, hasta encontrar la fábrica de ladrillo y los 
cantos de forjado. Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. 

Grapado de grietas (5,00 ml) 

Saneado a ambos lados de la grieta, eliminando todo el mortero en mal estado 
y abriendo la grieta 2-3 cm para un mejor rellenado. Realización de regatas 
perpendiculares al sentido de la grieta de una longitud no inferior a 20 cm, 
repitiendo la operación dependiendo de la gravedad de la misma. Obertura de 
orificios para la colocación de grapas en forma de U fabricadas con arillas de 
acero varillas inoxidable de 8 ó 10 mm de diámetro, ancladas mediante resina 
de Epoxi de dos componentes. Una vez colocadas las grapas, las cuales 
quedarán embebidas totalmente en el paramento, se procederá al rellenado de 
las regatas y grietas con morteros especiales sin retracción Sika Top 122. 

Reconstrucción revestimiento (20,00 m2) 

Ejecución de una primera capa de mortero de reparación Sika Monotop 612 de 
8-10 mm de grueso con acabado raspado, reforzado con una malla 
antialcalina. Construcción de una segunda capa de mortero a base de cal de 
Texcal de Parex aplicada mediante medios manuales.

Total cap. 26:   3.103,00 €

668,00 € 

835,00 € 

1.600,00 € 
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27 D19. INSTALACIONES OBSOLETAS

27.1 Reordenación de instalaciones (1,00 pa) 

En la medida de lo posible, se eliminarán todos los cableados e instalaciones 
que discurren por los paramentos verticales del patio de luces y que se tratan 
de instalaciones obsoletas, a la vez que se realiza un tensado de los cables 
restantes y una nueva fijación de los mismos, tratando de que su recorrido sea 
lo más ordenado posible y tengo el menor impacto visual posible. 

Total cap. 27:   160,00 € 

TOTAL PATIO 1:    12.604,00 € 

160,00 €

SÓTANO

28 D10. MURO DE CONTENCIÓN

28.1

28.2

Repicado del paramento (4 m2) 

Picado y saneado de las zonas donde se observen humedades, abolsamientos o 
falta de adherencia del revoco, hasta encontrar la fábrica de ladrillo (4 m2). 
Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. 

Reconstrucción del paramento (4 m2) 

Ejecución de un revoco acabado raspado, impermeable y flexible, a base de 
capas consecutivas de mortero de ligantes hidraulicos y resinas sintéticas SIKA 
TOP 209 ES, hasta conseguir un espesor mínimo de 2 mm., aplicado con rodillo 
y/o brocha, siguiendo las indicaciones de ficha técnica del fabricante.  

Total cap. 28:   908,00 € 

TOTAL SÓTANO:   908,00 € 

TOTAL REPARACIONES EN UN PLAZO DE 36 MESES:    13.512,00 €

108,00 € 

800,00 € 
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REPARACIONES EN UN PLAZO DE 48 MESES 

PATIO 2

29 MEDIOS AUXILIARES

29.1 Trabajos verticales (cuerdas y arnés) 

Suministro e instalación de un sistema de cuerdas autónomo específico de 
trabajos verticales para permitir el rápido acceso a las zonas de trabajo. Este 
sistema partirá de la cubierta superior del edificio, y servirá para acceder al 
patio de luces. Para su correcta realización se tendran que desmontar dos 
cristales de la claraboya. 

Total cap. 29:    335,00 € 

335,00 €

30 D2. REPARACIÓN FILTRACIONES EN CARPINTERIAS

(5º2ª) 

30.1 Reparación de filtraciones en carpinterias 

Repaso de los sellados en las juntas entre carpinterias y paramentos de obra 
con mortero IMPERMEABLE sikatop seal 107 y masilla de poliuretano SikaFlex 
11FC. 

Total cap. 30:   335,00 € 

335,00 € 

31 D6. SANEADO DE PAREDES. REPARACION DE HUMEDADES Y 
DESPRENDIMIENTOS DEL REVOCO

(1º2ª) 

31.1 Saneado revestimientos (1,50 m2) 

Picado y saneado de las zonas donde se observen grietas, abolsamientos o 
falta de adherencia del revoco, hasta encontrar la fábrica de ladrillo y los 
cantos de forjado. Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. 

50,00 € 
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31.2

31.3

Grapado de grietas (5,00 ml) 

Saneado a ambos lados de la grieta, eliminando todo el mortero en mal estado 
y abriendo la grieta 2-3 cm para un mejor rellenado. Realización de regatas 
perpendiculares al sentido de la grieta de una longitud no inferior a 20 cm, 
repitiendo la operación dependiendo de la gravedad de la misma. Obertura de 
orificios para la colocación de grapas en forma de U fabricadas con arillas de 
acero varillas inoxidable de 8 ó 10 mm de diámetro, ancladas mediante resina 
de Epoxi de dos componentes. Una vez colocadas las grapas, las cuales 
quedarán embebidas totalmente en el paramento, se procederá al rellenado de 
las regatas y grietas con morteros especiales sin retracción Sika Top 122. 

Reconstrucción revestimiento (1,50 m2) 

Ejecución de una primera capa de mortero de reparación Sika Monotop 612 de 
8-10 mm de grueso con acabado raspado, reforzado con una malla 
antialcalina. Construcción de una segunda capa de mortero a base de cal de 
Texcal de Parex aplicada mediante medios manuales.

Total cap. 31:   1.005,00 € 

835,00 € 

120,00 € 

32 D16. REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS

32.1

32.2

32.3

Saneado revestimientos (4,00 m2) 

Picado y saneado de las zonas donde se observen grietas, abolsamientos o 
falta de adherencia del revoco, hasta encontrar la fábrica de ladrillo y los 
cantos de forjado. Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. 

Grapado de grietas (1,00 ml) 

Saneado a ambos lados de la grieta, eliminando todo el mortero en mal estado 
y abriendo la grieta 2-3 cm para un mejor rellenado. Realización de regatas 
perpendiculares al sentido de la grieta de una longitud no inferior a 20 cm, 
repitiendo la operación dependiendo de la gravedad de la misma. Obertura de 
orificios para la colocación de grapas en forma de U fabricadas con arillas de 
acero varillas inoxidable de 8 ó 10 mm de diámetro, ancladas mediante resina 
de Epoxi de dos componentes. Una vez colocadas las grapas, las cuales 
quedarán embebidas totalmente en el paramento, se procederá al rellenado de 
las regatas y grietas con morteros especiales sin retracción Sika Top 122. 

Reconstrucción revestimiento (4,00 m2) 

Ejecución de una primera capa de mortero de reparación Sika Monotop 612 de 
8-10 mm de grueso con acabado raspado, reforzado con una malla 
antialcalina. Construcción de una segunda capa de mortero a base de cal de 
Texcal de Parex aplicada mediante medios manuales.

Total cap. 32:   623,00 € 

135,00 € 

168,00 € 

320,00 € 
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33 D19. INSTALACIONES OBSOLETAS

33.1 Reordenación de instalaciones (1,00 pa) 

En la medida de lo posible se eliminarán todos los cableados e instalaciones 
que discurren por los paramentos verticales de los patios de luces y que se 
tratan de instalaciones obsoletas, a la vez que se realiza un tensado de los 
cables restantes y una nueva fijación de los mismos, tratando de que su 
recorrido sea lo más ordenado posible y tengo el menor impacto visual posible. 

Total cap. 33:   160,00 € 

TOTAL PATIO 2:    2.458,00 € 

160,00 €

CUBIERTA

34 D11. CORROSIÓN VIGUETAS DE SALAS TÉCNICAS

34.1

34.2

34.3

34.4

Apuntalamiento ( 1,00 pa.) 

Utilización de puntales de aquellas viguetas que presenten grietas o signos de 
corrosión en sus apoyos con las paredes, para evitar cualquier problema en el 
momento de realizar las operaciones de reparación.  

Repicado ( 1,00 pa.) 

Repicado de los apoyos las cabezas de viguetas que presenten grietas o signos 
de corrosión, mediante medios manuales y/o mecánicos, con el fin de dejarlas 
vistas para poder  realizar las operaciones de reparación oportunas. Carga y 
transporte de escombros a vertedero autorizado. 

Pasivado (1,00 pa.) 

Se procederá a realizar un saneado de las capas de óxido superficiales de los 
armados mediante su lijado con cepillo de púas de acero y se aplicará un 
producto inhibidor de la corrosión del tipo Sika Monotop 910 en toda su 
superficie. 

Reconstrucción de apoyos ( 1,00 pa.) 

Reconstrucción de los apoyos de la cabezas de las viguetas mediante mortero 
sin retracción SIKA MONOTOP 612 y 618, para garantizar su correcta puesta 
en carga y evitar problema de asentamiento. 

Total cap. 34:    2.205,00 €

135,00 € 

335,00 € 

400,00 € 

1.335,00 €
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35 D16. REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS EN CAJA DE ESCALERA

35.1

35.2

35.3

Saneado revestimiento  (3,50 m2) 

Picado y saneado de las zonas donde se observen grietas, abolsamientos o 
falta de adherencia del revoco, hasta encontrar la fábrica de ladrillo y los 
cantos de forjado. Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. 

Grapado de grietas (2,50 ml) 

Saneado a ambos lados de la grieta, eliminando todo el mortero en mal estado 
y abriendo la grieta 2-3 cm para un mejor rellenado. Realización de regatas 
perpendiculares al sentido de la grieta de una longitud no inferior a 20 cm, 
repitiendo la operación dependiendo de la gravedad de la misma. Obertura de 
orificios para la colocación de grapas en forma de U fabricadas con varillas de 
acero inoxidable de 8 ó 10 mm de diámetro, ancladas mediante resina de Epoxi 
de dos componentes. Una vez colocadas las grapas, las cuales quedarán 
embebidas totalmente en el paramento, se procederá al rellenado de las 
regatas y grietas con morteros especiales sin retracción Sika Top 122. 

Reconstrucción revestimiento (3,50 m2)

Ejecución de una primera capa de mortero de reparación Sika Monotop 612 de 
8-10 mm de grueso con acabado raspado, reforzado con una malla 
antialcalina. Construcción de una segunda capa de mortero a base de cal de 
Texcal de Parex aplicada mediante medios manuales.

Total cap. 35:    816,00 €

118,00 € 

418,00 € 

280,00 €

36 D19. INSTALACIONES OBSOLETAS

36.1 Reordenación de instalaciones 

En la medida de lo posible se eliminarán todos los cableados e instalaciones 
que discurren por los paramentos verticales de los patios de luces y que se 
tratan de instalaciones obsoletas, a la vez que se realiza un tensado de los 
cables restantes y una nueva fijación de los mismos, tratando de que su 
recorrido sea lo más ordenado posible y tengo el menor impacto visual posible. 

Total cap. 36:    160,00 €

160,00 €
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37 D20. TRASTEROS

37.1

37.2

37.3

Reparación de puertas (4 ud.) 

Desmontaje, lijado y pintado de las puertas de los trasteros, dejando sus 
partes bajas sin irregularidades. Las puertas que se encuentren en un estado 
muy precario y sea imposible su reparación, se reemplazarán por nuevas 
puertas de similares características que las actuales, presupuesto aparte. 

Sustitución del escalón de acceso a los trasteros  (4 ud.) 

Eliminación de las piezas cerámicas de acabado del escalón de entrada a los 
trasteros. Eliminación del escalón actual y preparación de la superfície para 
realizar el nuevo recrecido. 

Realización de un escalón de acceso a los trasteros de 10 cm. 
aproximadamente, para evitar la entrada de agua a los mismos en caso de 
lluvia. Estos escalones se construirán con obra cerámica y mortero preparado 
en obra M-80. El escalón se rematará con piezas cerámicas de rasilla similares 
a las existentes, con goterón incluido. 

Impermeabilización de cubiertas de trasteros 

Limpieza y saneado de las zonas de las cubiertas de trasteros que presenten 
grietas, abolsamientos o desprendimientos mediante medios manuales. 
Reposición de las piezas cerámicas rotas o desprendidas por otras de similares 
características a las actuales. Repaso de la borada entre las piezas con lana de 
roca y mediante medios manuales. Finalmente se procederá a la aplicación de 
un revestimiento base agua, elástico e impermeabilizante SIKAFILL 200 
FIBRAS, con brocha y rodillo, hasta conseguir el espesor mínimo indicado en 
ficha técnica de fabricante. 

Total cap. 37:    1.925,00 €

535,00 € 

590,00 € 

800,00 €

38 D25. MANCHAS HUMEDAD TECHO ÁTICO 1ª

38.1

38.2

Repicado del yeso (2,25 m2) 

Eliminación del acabado de yeso que presente abolsamientos y/o manchas de 
humedad provocadas por filtraciones de la cubierta mediante medios 
manuales. Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. 

Saneamiento del soporte (2,25 m2) 

Limpieza del soporte sobre el que reposará el yeso para garantizar una buena 
adhesión de éste. 

30,00 € 

18,00 € 
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38.3

38.4

Enyesado (2,25 m2) 

Aplicación de una capa de yeso a buena vista de acabado en las zonas a 
reparar, garantizando un acabado liso como el resto del techo. 

Pintura (2,25 m2) 

Aplicación de dos manos de pintura plástica de color blanco, por medios 
manuales, en las zonas reparadas. 

Total cap. 38:   243,00 €

TOTAL CUBIERTA:    5.349,00 € 

TOTAL REPARACIONES EN UN PLAZO DE 48 MESES:    7.807,00 €

150,00 € 

45,00 € 

MANTENIMIENTO Y CONTROL 

INTERIORES

39 D9. ABOMBAMIENTO PARED DEL BAÑO VIVIENDA 3º 2ª

Sin información, por falta de visita -

40 D22. FISURAS TECHO RECIBIDOR VIVIENDAS 

(3º2ª, 2º2ª) 

Sin información, por falta de visita -

41 D23. FISURAS PAVIMENTO VIVIENDA 3º2ª

Sin información, por falta de visita -

42 D24. FORJADOS DE MADERA PLANTA 1

Sin información, por falta de visita -

43 D13. FORJADOS METÁLICOS PLANTAS 3, 4 y 5

Sin información, por falta de visita -
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44 D26. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA 5ª

Falta Información sobre potencia total edificio y en consecuencia, Memoria o 
Proyecto de Ingeniería. 

-

FACHADA PRINCIPAL

45 MEDIOS AUXILIARES

45.1 Andamio de protección peatonal en vía pública.  

Transporte, montaje y desmontaje de andamio tubular metálico de protección 
a toda la anchura de la fachada y hasta una altura de 4 metros, debidamente 
arriostrado a la fachada, cubierto con lonas en la parte superior y viseras de 
protección a la vía pública, según normativa municipal. Colocación de lonas de 
protección en sentido vertical (tipo mosquitera), para evitar posibles 
desprendimientos desde las zonas de la fachada donde se trabaja. 

Suministro e instalación de un sistema de cuerdas autónomo específico de 
trabajos verticales para permitir el rápido acceso a las zonas de trabajo. Este 
sistema partirá de la cubierta superior del edificio, y servirá para acceder a la 
fachada principal.  

Total cap. 45:    3.880,00 € 

3.880,00 € 

46 D18. CARPINTERIAS EN MAL ESTADO

(2 tribunas en P.Principal) 

46.1

46.2

Preparación de superficie (6,00 m2) 

Eliminación de la pintura de las dos tribunas de la planta principal por medios 
manuales y/o mecánicos, en aquellos puntos donde se encuentre desprendida 
y/o agrietada. Posterior lijado de toda la superfície de la carpinteria para 
garantizar la homogeneidad y la buena adherencia de la pintura. 

Pintura (60,00 m2) 

Pintado de toda la superfície de la carpintería exterior de cerramiento de las 
dos tribunas de la planta principal, a base de esmalte sintético de exteriores de 
TITAN o similar, color a definir por la Comunidad/Estudio Cromático. 

Total cap. 46:   2.600,00 € 

200,00 € 

2.400,00 € 
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47 D21. GRIETAS DE DINTELES Y HUMEDADES

(Ppal. 1ª, 5º1ª,5º2ª) 

47.1

47.2

47.3

Saneado revestimiento  (3,00 m2) 

Picado y saneado de las zonas de los dinteles donde se observen grietas. Carga 
y transporte de escombros a vertedero autorizado. 

Reconstrucción revestimiento (3,00 m2)

Ejecución del revestimiento del dintel anteriormente saneado con mortero a 
base de cal Texcal de Parex sin ninguna coloración. Siguiendo las formas de 
originales de los dinteles para no desentonar con el resto de la fachada. 

Pintado de dinteles (3,00 m2) 

Aplicación, exclusivamente en los dinteles reparados, de dos capas de pintura 
de fachadas base siloxanos de BEISSIER, de coloración similar a la existente en 
fachada. 

Total cap. 47:   460,00 € 

TOTAL FACAHDA PRINCIPAL:    6.940,00 € 

TOTAL MANTENIMIENTO Y CONTROL:    6.940,00 €

100,00 € 

240,00 € 

120,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO 85.367,00 € 
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Resumen Plan de Etapas

Reparaciones en un plazo de 12 meses:                                 26.957,00 € 

Reparaciones en un plazo de 24 meses:                                 30.151,00 € 

Reparaciones en un plazo de 32 meses:                                 13.512,00 € 

Reparaciones en un plazo de 48 meses:                                   7.807,00 € 

Mantenimiento y control:                                                          6.940,00 € 

Total presupuesto:                                                                   85.367,00 €

(Los costes del presupuesto a partir de un plazo de 24 meses son aproximados, en el momento de su ejecución 
deberán ser sometidos a revisión.) 
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Conceptos incluidos

 D_tall Alçat dispone de una Póliza de Responsabilidad Civil contratada con ASEFA para cubrir los posibles 
daños que se produzcan durante la obra (límite por siniestro de 300.000 €), no cubriendo las consecuencias 
que se deriven de posibles robos durante la ejecución de la misma.  

 Todos los medios técnicos, materiales y personales para llevar a cabo las partidas descritas. 

Conceptos no incluidos

 Retirar o desplazar el mobiliario y objetos particulares, presentes en las zonas de trabajo y/o que sean de 
paso obligatorio para llevar a término los trabajos.  

 I.V.A. correspondiente no incluído. 
 Desmontaje de los toldos y/o las guias existentes en los balcones, aires acondicionados, carpinterias de 

aluminio, canales de pvc, rejas de ballesta, persianas, maceteros y jardineras, antenas parabólicas, ni otros 
elementos particulares que puedan afectar la correcta ejecución de los trabajos presupuestados. 

 Será por cuenta de la Comunidad el suministro de agua y electricidad, así como de un juego de llaves de la 
puerta de acceso a la finca y terrazas, y un espacio condicionado para guardar las herramientas de los 
operarios y utilitzarlo como vestidor.  

 Este presupuesto no incluye la reparación de problemas estructurales ni patologías ocultas.  
 Todo trabajo no especificado en este presupuesto. 

Condiciones generales

 La vigencia de este presupuesto es de seis meses. 
 La empresa se reserva el derecho a paralizar las obras en caso de que el cliente no cumpla con los términos 

de pago pactados. 
 El cliente facilitará los accesos y la circulación de los operarios y materiales por el interior de la finca.  
 El cliente declara haber leído todo el presupuesto y entender el contenido del mismo así como los trabajos 

incluidos y los propiamente excluidos. 

Propuesta de condiciones de pago

 A negociar, de común acuerdo con la Comunidad. 
 Consulte nuestras ofertas de financiación, a interés 0 y cómodos plazos. 

D_tall Alçat s.l.       Aceptación presupuesto nº 2.073  
CIF: B-62680632       Comunidad de Propietarios
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les i entendre les conclusions extretes. 



 
 

REFORMA INTERIOR D’HABITATGE PRIMER SEGONA DE CARRER RADAS 12 DE  BARCELONA –juny 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA INTERIOR D’HABITATGE AL  

PIS 1er 2ona DEL CARRER RADAS 12 A BARCELONA  

 

 

 

 

 
CLIENT 
JOSE LUIS ALCAYDE 
 
 
 

 
ARQUITECTE 
PEP BUXADÉ SARSANEDAS 
ELENA VALLS I PUIGCORBÉ 
 

 

 

 

 

JUNY 2012 

 

 

 

 

 

 

1



 
 

REFORMA INTERIOR D’HABITATGE PRIMER SEGONA DE CARRER RADAS 12 DE  BARCELONA –juny 2012 

ÍNDEX 

 

I.MEMÒRIA 

 

DD. DADES GENERALS 

DD1 Identificació i objecte del projecte 

DD2 Agents del projecte 

DD3 Relació de documents complementaris, projecte parcials 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 MD1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

 MD2 Descripció del projecte 

 MD3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 

 MD4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici 

MN. NORMATIVA APLICABLE 

 MN1 Edificació 

 MN2 Altres 

 

AM. AMIDAMENTS 

 

PR. PRESSUPOST 

 

DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

DOCUMENTS ANNEXOS 

 

 AN1- Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis 

 AN2- Estudi bàsic de seguretat i salut 

 AN3- Llicència ambiental o sectorial (si s’escau) 

 AN4- Informe previ del Servei de patrimoni enc as d’edificis nivell D a Ciutat Vella (si s’escau) 

AN5- Informe previ del Servei de patrimoni en cas d’edificis A, B, C i D (si s’escau) 

AN6- Llicència d’ocupació de la via pública (si s’escau) 

AN7- Instruccions d’ús i manteniment.  

AN8- Plec de condicions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2



 
 

REFORMA INTERIOR D’HABITATGE PRIMER SEGONA DE CARRER RADAS 12 DE  BARCELONA –juny 2012 

M E M Ò R I A  

 

DD. DADES GENERALS 

DD 1 Identificació i objecte del projecte  

      

Projecte: Projecte: Bàsic i Executiu de reforma d’habitatge en un edifici 

plurifamiliar 

Objecte de l’encàrrec: Obra de reforma interior 

Emplaçament: Radas 12, 1er 2ona 

Municipi: 08004 Barcelona 

Referència cadastral: 9807606DF2890F0009FY 

 

DD 2 Agents del projecte 

        

Promotor: José Luis Alcayde  

Nif: 44614226E 

08004 Barcelona 

Telèfon: 630538337 

email: kote@berberechoproductions.com  

Arquitecte:  Pep Buxadé Sarsanedas  NIF: 46041975T 

Nº col·legiat: 61329-0 

Rambla del Poble Nou 36 pral 2 08005 Barcelona 

T 607485712  pepbuxade@coac.net  

Elena Valls i Puigcorbé NIF: 77737284k 

Nº col·legiat: 32.795-6  

Passeig Torreblanca 26, 08172 Sant Cugat del Vallès 

T 606309119  elenavalls@coac.net 

 

DD3 Relaciío de documents complementaris, projecte parcials 

Estudi bàsic de seguretat i salut: Redactat pels mateixos arquitectes projectistes 

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat pels mateixos arquitectes projectistes 

 

PROMOTOR      ARQUITECTES 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

MD1 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 

 

Descripció general de les premisses i condicionats de l’encàrrec 

 

El present projecte té com a finalitat la reforma interior del pis primer segona situat a carrer Radas 12 de Barcelona. 

Actualment la vivenda té la cèdula d’habitabilitat. L’actual propietari vol fer una reforma interior per adaptar l’espai i les 

condicions a les seves necessitats actuals. 

Es realitzarà un reforma interior del pis amb reforç de l’estructura actual i no hi haurà modificacions d’elements de façana. 

La superfície del pis segons el cadastre és de 68 m2. 

L’edifici consta de planta baixa  i cinc pisos amb quatre vivendes per replà , dues d’elles donen a façana del carrer Radas i 

les altres dues a interior d’illa. El solar es de forma principalment rectangular amb una de les cantonades interiors inclinada.  

Es troba en el districte de Sants- Montjuïc, al barri de Poble Sec. 

La qualificació urbanística és 12 Nucli antic: De substitució de l'edificació antiga. Codi MUC  R1  Residencial, Nucli antic   

La finca  no està catalogada.   
 

Marc legal 

 

El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable (CTE, altres reglaments i disposicions) d’àmbit 

estatal, autonòmic i local. 

 

Preexistències e informacions prèvies 

 

L’habitatge objecte d’aquesta reforma es troba al primer pis (segon real) d’un edifici plurifamiliar d’habitatges entre 

mitgeres, amb façana al carrer Radas i amb un pati interior de ventilació. L’edifici és de l’any 1880 segons el cadastre.  La 

seva orientació és sud-est. El nucli de comunicacions és interior i no hi ha instal·lació d’ascensor. La finca té dos patis 

interiors on ventilen els banys i les cuines de dues vivendes a cada un. 

El pis consta actualment amb un rebedor, 2 habitacions que donen a la façana, 2 magatzems sense ventilació ni 

il·luminació natural, un bany, una cuina i un espai-safareig sense ventilació. Té dos balcons a façana principal i una 

finestra. El bany, es suposa que esta guanyat a una antiga galeria, com a la resta de pisos de l’edifici. 

L’entrada d’aigua es realitza pel pati amb la clau de pas accessible des de la finestra del bany. Hi ha instal·lació de gas 

ciutat amb el comptador interior amb subministramet a l’encimera i a un escalfador per la producció d’ACS. No hi ha 

instal·lació de calefacció. Al rebedor del pis hi ha el quadre general de protecció i el comptador  és nova instal.lació.  

 

Després d’una inspecció ocular no es detecten deficiències constructives importants, encara que la fletxa del forjat es 

simptomàtic de la tipologia constructiva i de la llargada de les biguetes de fusta. 

 

MD2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

2.1 Descripció general de l’edifici 

 

Les obres previstes per a la reforma de la vivenda es duen a terme dins del volum ja edificat. És una edificació de l’any 

1880 construïda segons l’època, amb parets mitgeres de càrrega on es recolzen els forjats de biguetes de fusta amb 

revoltó ceràmic construït in situ. Les biguetes tenen una llargada de 6,6m en la zona del rebedor, de de 5,7m en la zona de 

la sala i la cuina, en aquesta última zona hi ha una jassera de fusta que va des de l’escala del pati fins a la mitgera del veí. 

Aquestes biguetes tenen una amplada de 17cm a la zona del rebedor, on són més llargues, i 14cm  a les altres zones. La 

4



 
 

REFORMA INTERIOR D’HABITATGE PRIMER SEGONA DE CARRER RADAS 12 DE  BARCELONA –juny 2012 

jassera de fusta és quadrada de 20cm. Totes es veuen en bon estat. Al mig de la sala d’estar hi ha un reforç constituit per 

un perfil metàl.lic (h:10cm) recolçat a tabics (veure documentació gràfica i reportatge fotogràfic). S’ha suposat que es va 

realitzar en treure algun tabic d’aquest espai. El terra té sopreposicions de paviment de varies èpoques, que es deuria fer 

per suavitzar els desnivells del forjat produits amb el temps. 

El nucli de l’escala i els dos patis de ventilació es situen al centre de l’edifici i ajuden a travar tot el conjunt. La coberta de 

l’edifici és plana i transitable.  

 

La casa té edificacions mitgeres adjacents de la mateixa tipologia, i no hi ha servituds conegudes sobre la parcel·la, ni a 

favor de tercers.  

 

L'edifici té connexió als serveis d’aigua, gas, llum i clavegueram de la ciutat.  

 

El carrer principal de la parcel·la, Radas, és un carrer d’amplada de 10m, amb un nivell de trànsit rodat baix i peatonal baix. 

 

2.2 Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars. 

 

El projecte contempla la modificació de la distribució interior, s’eliminen els espais que no tenien ventilació ni il.luminació 

natural per poder tenir espais més grans i ventilats. A l’espai central es posarà la sala-menjador-cuina, i dues habitacions a 

cada cantó. És canvia la posició del bany per poder-lo fer més gran, i aprofitar l’espai que queda per col.locar el safareig 

(rentadora i caldera). S’obrirà la finestra del nou safareig verticalment, aquesta paret no és de càrrega. Es realitzarà la 

reforma integral de la cuina, es realitzarà una nova instal·lació d’electricitat , d’aigua i de calefacció. 

Es realitzarà un reforç a les biguetes de fusta per evitar la seva fletxa a l’eliminar els tabics interiors, es realitzarà 

individualment amb una estructura amb perfileria metàl.lica i es farà abans de realitzar l’enderroc dels tabics. Es posaran 

puntals com a prevenció. 

5
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2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació

Descripció e identificació 

En el disseny de la distribució de l’habitatge es considera el compliment del D. 55/2009 “Condicions  

d’habitabilitat dels d’habitatges i  la cèdula d’habitabilitat”  en habitatges usats segons annex 2.  

SUPERFÍCIES EXISTENTS: 

QUADRE DE SUPERFÍCIES   DE PROJECTE 
Útil 

Superfície

ventilació 

Superfície

il·luminació 

R Rebedor 4,10 m2   

S-M Sala d’estar -menjador 17,00 m2 3,40 m2 3,40 m2 

C Cuina 6,80 m2 0,50 m2 0,50m2

H1 Habitació 1 5,85  m2 1,70 m2 1,70 m2

H2 Habitació 2 13,10 m2 3,40 m2 3,40 m2

T1 Traster 1 2,40 m2   

T2 Traster 2 4,40 m2 

Sa Safareig 4,85 m2 

B Bany  2,00 m2 0,10 m2 0,10 m2

Superfície útil  interior Total 60,05 m2

 Balcons 3,30 m2 

 TOTAL superfície construïda 67,60 m2

SUPERFÍCIES PROJECTE: 

QUADRE DE SUPERFÍCIES   DE PROJECTE 
Útil 

OME

1/8 

Superfície

ventilació 

Superfície

il·luminació 

R Rebedor 4,10 m2 -   

S-M Sala d’estar –menjador-cuina 26,15 m2 3,26m2 3,40 m2 3,40 m2 

H1 Habitació 1 10,35 m2 1,29m2 1,70 m2 1,70 m2

H2 Habitació 2 11,45 m2 1,43m2 3,40 m2 3,40 m2

B Bany 6,00 m2 0,75m2 
0,50 m2+ 

v. forçada
0,50 m2

Sa Safareig 2,00 m2 0,25m2 0,40 m2 0,40 m2

Superfície útil  interior Total 60,05 m2

 Balcons 3,30 m2 

 TOTAL superfície construïda 67,60 m2  
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MD3 REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 

La intervenció projectada proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les 
exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de 
normativa d’aplicació. 

En cas de reforma la CTE s’aplicarà sempre i quan les obres a realitzar siguin compatibles amb la naturalesa de la 
intervenció, i en el seu cas, amb el grau de protecció que puguin tenir els edificis afectats. La possible incompatibilitat de 
l’aplicació es justificarà en el projecte, i en el seu cas, es compensaran amb mitjans alternatius que siguin tècnica i 
econòmicament viables. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar, que depenen de les seves característiques i ubicació, i 
que s’agrupen de la següent manera:   

- Funcionalitat     Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges 

  Accessibilitat 

- Seguretat         Estructural (no s’intervé) 

  en cas d’Incendi 

  d’Utilització 

- Habitabilitat      Salubritat 

  Protecció contra el soroll 

  Estalvi d’energia  

  Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori de 
l’edifici. 

En la Descripció dels sistemes que composen l’edifici  es defineixen els sistemes i es concreten els seus requisits 
específics i prestacions de les solucions. 

MD3.1 Utilització: Condicions d’habitabilitat de l’edifici d’habitatges. Prestacions 

L’habitatge ha de complir el DECRET 55/2009, de 7 d’Abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 

d’habitabilitat.

Al tractar-se d’una reconversió d’una edificació existent ha de complir com a mínim les condicions d’habitabilitat previstes a 

l’annex 2. 

Annex 2. Condicions d’habitabilitat dels habitatges usats o preexistents 

1 Composició:

Ha de tenir com a mínim una sala, una cambra higiènica, un equip de cuina i una instal·lació per l’equip de rentat de roba 

(sala maquinaria-rebost). COMPLEIX. 

2 Accés

2.1. A l’habitatge ha de ser a través d’un espai públic, d’un espai comú o annex al mateix habitatge al qual es tingui accés 

de la mateixa manera. COMPLEIX, té accés des d’un espai comú. 

2.2. L’accés a l’habitatge és la porta que comunica l’habitatge amb l’exterior. Aquest accés no pot servir d’accés obligat a 

qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu del mateix habitatge o comunitari. COMPLEIX. 

2.3. Els espais d’accés a l’edifici que el conté han de tenir un sistema elèctric d’il·luminació de manera que quan s’hi transiti

puguin quedar il·luminats. COMPLEIX. 

3Construcció

3.1 La construcció que conforma o afecte l’habitatge ha de ser: 

a)  sòlida,  

b) evitar que traspuï humitat 
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c) ser estanca a les aigües pluvials 

d)evitar la inundació de l’habitatge, 

e) tenir el sòl trepitjable, tant de l’habitatge com del seu accés. 

COMPLEIX tots els punts 

4 Superfície útil

4.1 L’habitatge usat o preexistent a l’entrada en vigor d’aquest Decret  ha de tenir una superfície superior a 20m2. 

COMPLEIX

5 Peces

5.1 La sala és un espai d’ús comú que haurà de disposar d’una superfície útil no inferior a 10m2 sense cap estrangulament 

en planta inferior a 1,40m, admetre la inscripció d’un quadrat que mesuri 2,4x2,4m i no contenir cap aparell higiènic. 

COMPLEIX

Ha de disposar d’una obertura a façana a l’espai públic, de manera que entre 0,80 i 2m d’alçària tingui, com a mínim, una 

superfície de 0,80m2, i no podrà fer-se, en cap cas, a través de la sala la ventilació obligatòria de cap altra peça. 

COMPLEIX. 

5.2 Les habitacions han de tenir una superfície útil no inferior a 5m2 i admetre la inscripció d’un quadrat que mesuri en 

planta 1,80x1,80m. S’haurà de poder independitzar i no podran contenir cap wàter, safareig o abocador, ni l’equip obligatori 

de cuina o rentat de roba. COMPLEIX 

Les habitacions hauran de disposar d’una obertura en façana, de manera que entre 0,80 i 2m d’alçària tinguin, com a 

mínim una superfície de 0,40m2. COMPLEIX 

5.3  La galeria és la peça que té un finestral que dóna directament a l’aire lliure amb una superfície en alçada no inferior en

planta de la mateixa galeria. COMPLEIX 

5.4 Una obertura és una porta o finestra practicable. La superfície d’una obertura és la del seu pas obert o de la seva 

superfície translúcida. COMPLEIX 

6 Equip

L’equip mínim del qual ha d’estar dotat un habitatge perquè sigui habitable ha de complir els requisits següents: 

6.1 Tenir una instal·lació d’aigua freda i calenta que: a)estigui en bon estat, b) coma  mínim, serveixi a la pica de la cuina, a 

un lavabo, i a una dutxa o banyera, c) si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, que disposi d’un 

dipòsit de reserva de 200litres, d) permeti un consum seguit de 50l d’aigua a una temperatura de 40graus i amb un cabal 

de 10litres per minut. COMPLEIX. 

6.2 Disposar d’un sistema d’evacuació d’aigües residuals de manera que: 

a)estigui en bon estat, b)connecti amb tot l’equip que el requereixi, c) tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic,d) si

el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, que connecti amb aquesta. COMPLEIX. 

6.3 Si l’habitatge està situat en un nucli urbà, o té la possibilitat d’estar connectat a una xarxa exterior de subministrament

d’energia elèctrica amb condicions econòmiques similars a les d’un habitatge situar al nucli urbà, ha de disposar d’uns 

instal·lació interior de manera que: 

a)tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça 

b)tingui un endoll per a cada parell d’equip obligatori, 

c)tingui dos endolls a la sala i a la cuina, i un a les habitacions.  

d) no impliqui un risc per a les persones ni pertorbacions en el funcionament normal d’altre instal·lacions.COMPLEIX 
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6.4 Disposar d’un equip higiènic, entès com els aparells higiènics que, amb la dotació d’aigua corrent corresponent i el 

desguàs, estan destinats a la higiene i l’evacuació del cos humà, de manera que: 

a)estigui format com a mínim per un lavabo, un wàter i una dutxa en bon estat 

b)el wàter ha d’estar inclòs en una cambra higiènica independitzable 

c)la dutxa ha de tenir impermeabilitzat el seu sòl i els seus paraments fins a una alçada de 2,1m 

d)la cambra higiènica tingui una ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte en el qual s’activi mecànicament la

ventilació. Si el conducte es vertical, la ventilació pot ser activada estàticament. COMPLEIX 

6.5 Tenir instal·lat un equip de cuina de manera que: 

a)estigui format com a mínim per una pica i un aparell de cocció elèctric o de gas 

b)estigui en una mateixa peça 

c)la peça on estigui inclòs no contingui cap aparell de l’equip higiènic 

d)la peça on estigui inclòs tingui una ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte en el qual s’activi 

mecànicament la ventilació. COMPLEIX 

6.6 Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d’un equip de rentat de roba de manera que en l’espai previst hi 

hagi, com a mínim, una presa d’aigua freda, un desguàs i una presa de corrent. COMPLEIX 

L’habitatge també ha de complir les condicions d’habitabilitat de les OME, ordenances metropolitanes d’edificació del Pla 

General Metropolità.

Superfície útil

La superfície útil mínima per persona 18m2. Per un pis de 60,05m2 el nombre de persones del programa funcional és de 3 

persones. 

Espais mínims per 3 persones:  

Sala d’estar, menjador, cuina amb una superfície mínima de 20m2. Proposta 26,15m2. COMPLEIX 

2 Dormitoris dobles i bany: 21m2. Proposta 27,80m2. COMPLEIX 

Vestíbul, emmagatzematge, armari roba superfície mínima amb espais opcionals 4,5m2. Proposta: 4,1m2+2m2 safareig i 

roba: 6,1m2. COMPLEIX 

Altura d’habitatge

Alçada mínima habitatge 2,5m. Proposta 3,22m. COMPLEIX 

Alçada mínima dels espais que no són sala, menjador, cuina o dormitoris 2,1m. Bany 2,5m. COMPLEIX 

Compartimentació d’espais

Lliure, menys els dormitoris i banys han de ser independents. COMPLEIX 

El vàter no es pot incorporar a altres independències que no siguin el bany o al lavabo. COMPLEIX 

Buits de pas

Accés a l’habitatge, sala i menjador 80cm. Proposta superior a 80cm. COMPLEIX 

Interior 70cm. Proposta superior a 70cm. COMPLEIX 

Bany 60cm. Proposta 70cm. COMPLEIX 

El sentit de les obertures i les àrees de les fulles estaran lliures d’obstacles i no dificulten el pas. COMPLEIX 



REFORMA INTERIOR D’HABITATGE PRIMER SEGONA DE CARRER RADAS 12 DE  BARCELONA –juny 2012 

Buits per a il.luminació i ventilació

Els espais de sala, menjador, cuina i dormitori tindran il.luminació natural, practicables i superfícies transparents o 

translúcides. COMPLEIX 

La superfície de buits de ventilació mínim 1/8 de la superfície, veure quadre de superfícies, amb una superfície mínima de: 

Cuines i trasters de menys de 10m2 : 1m2 

Dormitoris i despatxos de menys de 10m2:  1m2 

Cuines,  trasters, dormitoris, despatxos, menjadors, sales de menys de 14m2: 1,25m2 

Cuines,  trasters, dormitoris, despatxos, menjadors, sales de més de 14m2: 1,75m2 

Lavabo o vater: 0,25m2 

Bany: 0,40m2 

Amplada del vestíbul

Mínim de 1,10m. COMPLEIX 

Passadís a sala d’amplada 1m, resta d’estances 0,90m. COMPLEIX 

Dormitori individual

Superfície mínima 6m2.Amplada mínima 1,80m. En la proposta no existeix dormitori individual 

Dormitori doble

Superfície mínima 8m2.Amplada mínima 1,80m. COMPLEIX 

Dormitori doble conjugal

Superfície mínima 10m2.Inscriure un cercle de diàmetre major o igual a 2,60m. COMPLEIX 

Superfície dels espais comuns

Sala d’estar Inscriure un cercle de diàmetre major o igual a 2,70m.COMPLEIX 

Amplada mínima contacte façana 2,2m, cap estrangulament 1m. COMPLEIX 

Amplada taulell de cuina mínim 50cm i espai entre barres mínim 90cm. COMPLEIX 

Superfície mínim estendre la roba 3,5m. COMPLEIX en el safareig. 

Ventilació

Espai d’ús comú amb contacte façana. COMPLEIX 

Extracció de fums de la cuina a coberta. COMPLEIX amb ventilació forçada de 30m3/h 

Bany

Disposarà d’un bany compost per: dutxa, lavabo i vàter, sense passar per dormitori o cuines. Si es realitza a través del 

menjador o cuina-menjador el vàter ha de quedar separat per una doble porta. COMPLEIX 

Vàters dotats de sifó hidràulic, tancament inodor i descàrrega d’aigua. COMPLEIX 

Ventilació del bany directa a l’exterior o forçada. COMPLEIX 

La resta no es d’aplicació per reformes interiors en habitatges existents 
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MD3.2 Accessibilitat. Prestacions 

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) 

No es d’aplicació per reformes interiors en habitatges existents. 

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat. RD 

173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 

discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10; aplicació voluntària fins al 11.09.10; més exigent que el D. 135/95) 

No es d’aplicació per reformes interiors en habitatges existents 

MD3.3 Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 

984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Veure annex estructural 

MD3.4Seguretat en cas d’incendi. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

En les obres de reforma que no es canvia l’ús, només s’ha d’aplicar en als elements modificats. En aquest cas no es 

modifiquen les condicions de seguretat en cas d’incendi. En cap cas no es poden reduir les condicions de seguretat 

preexistents, encara que aquestes siguin menys estrictes que la DB-SI. 

En aquest cas al no ser un edifici de nova construcció, no és d’aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants 

urbanístics i de protecció contra incendis en les edificis. 

SI 5 Intervenció dels bombers:   
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Els vials d’aproximació dels edificis compleixen les següents condicions:   

Condicions dels vials d’aproximació                   Normativa CTE-SI   Projecte  

Amplada útil:            Mínim> 3,5 m.     10 m.  

Altura mínima lliure     > 4,5 m.      Espai lliure  

Capacitat portant del vial     > 20kN/ M2      Carrer asfaltat 

 

MD3.5 Seguretat d’utilització  

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SU 1  Seguretat enfront el risc de caigudes  

Els interiors habitatges queden exclosos del compliment per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i del compliment del 

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques. 

 

SU 2  Seguretat enfront el risc  d’impacte o quedar enganxat.   

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o practicables de l’edifici complint el 

DB SU 2.  

Alçades lliures mínim 2,1m i portes 2m. Les parts vidrades en portes a una alçada inferior a 1,5m i les parts fixes amb 

alçades inferiors a 90cm seran resistents al l’impacte. Així com les mampares de dutxa que seran vidres laminars. 

 

SU 3  Seguretat enfront de quedar tancat.   

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte complint el DB SU 3.    

Les portes que tinguin dispositiu de tancament interior, tindran un sistema de desbloqueig des de l’exterior.  Al no ser 

accessible la vivenda per minusvàlids no s’ha de complir el punt 2 d’aquesta normativa.   

 

SU 4  Seguretat enfront d’il·luminació inadequada   

A no existir zones de circulació no es d’aplicació el DB SU4   

 

SU 5  Seguretat per alta ocupació.   

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis d’habitatges, només ho és per edificis previstos per a més de 3000 

espectadors drets.   

 

SU 6  Seguretat enfront del risc d’ofegament   

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis d’habitatges, només ho és per a piscines d’ús col·lectiu. 

 

SU 7  Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment   

Aquesta exigència bàsica no és aplicable.   

 

SU 8  Seguretat enfront del risc de llamps   

No s’actua. 

 

MD3.6 Salubritat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

11
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CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

 

HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient).  

 

HS 1  Protecció de la humitat:   

Al ser reforma interior no s’actua en els paraments exteriors de l’edifici.  

 

HS 2  Recollida i evacuació de residus:   

Al ser reforma d'habitatge no és d’aplicació el quartet per recollida de residus segons el DB HS 2 ni tampoc l’article 7 del 

Decret d’ecoeficiència 21/2006.  A l’interior de l’habitatge es deixarà un espai per emmagatzemar els residus domèstics, 

amb una superfície mínima de 30x30cm i una alçada de 45cm (a la cuina, sota pica) 

 

HS 3  Qualitat de l’aire interior:   

Al ser reforma d'habitatge no és possible disposar dels mitjans de ventilació possibles per que compleixin els paràmetres 

condicions de disseny d'acord amb el DB HS 3  

   

HS 4  Subministra d’aigua:   

S’ha de complir la CTE HS4 quan en els casos de reforma s’amplia el numero o la capacitat dels aparells existents. 

La casa actualment tenia: 1wc, 1 dutxa, 1 lavabo, 1 pica cuina , 1 rentadora i 1 safareig. 

El projecte preveu: 1wc, 1 dutxa, 1 lavabo, 1 pica cuina, 1 rentadora i 1 rentaplats. 

Per tant, no s’augmenta el número d’aparells 

La xarxa esta connectada a la xarxa d’aigües, el comptador esta al vestíbul de planta baixa de l’espai comunitari, la clau de 

pas esta  al pati, en la finestra del bany. 

La instal·lació es realitzarà amb les garanties per no tenir retorns. 

 

Càlcul d’aigua instantània: 

Cabdal mínim instantani d’aigua freda:   d’aigua calenta: 

    (dm3/s)    (dm3/s) 

Lavabo    0,10   0,065 

Dutxa    0,20   0,10 

Inodor cisterna   0,10   - 

Pica cuina   0,20   0,10 

Rentaplats   0,15   0,10 

Rentadora   0,15   0,15 

Safareig    0,20   0,10 

 

Pressió mínima punts comuns: 100kPa, i per l'escalfador 150kPa, i no pot superar els 500kPa en cap lloc. 

 

S’instal·larà un escalfador a gas amb una potencia mínima de 24Kw, per l’ACS i la calefacció. La instal·lació es realitzarà 

segons especificacions de la RITE.  

La temperatura de ACS ha d’estar entre 50º i 65º. 

No s’instal·larà una xarxa de retorn en ACS al no tenir el punt més allunyat d’ACS 15m. 

No s’han d’instal·lar plaques solars al no ser d’aplicació en reformes d’habitatge. 

Els ramals d’enllaç seran segons les característiques de cada aparell o amb els següents mínims: 

Tub acer:  Coure o plàstic 

    (mm)   (mm) 

Lavabo    1/2  12 
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Dutxa    1/2  12 

Inodor cisterna   1/2  12 

Pica cuina   1/2  12 

Rentaplats   1/2  12 

Rentadora   3/4  12 

Safareig    1/2  12 

 

I els diàmetres d’alimentació dels diferents trams seran segons la taula anterior i amb un mínim de: 

Tub acer:  Coure o plàstic 

    (mm)   (mm) 

Sala humida (bany, cuina,...) 3/4  20 

Vivenda    3/4  20 

Equips climatització <50kW ½  12 

 

La instal·lació es realitzarà segons especificacions de la RITE. 

 

HS 5  Evacuació d'aigües:   

S’ha de complir la CTE HS5 quan en els casos de reforma s’amplia el numero o la capacitat dels aparells existents. 

La casa actualment tenia: 1wc, 1 dutxa, 1 lavabo, 1 pica cuina , 1 rentadora i 1 safareig. 

El projecte preveu: 1wc, 1 dutxa, 1 lavabo, 1 pica cuina, 1 rentadora i 1 rentaplats. 

Per tant, no s’augmenta el número d’aparells 

La xarxa esta connectada a la xarxa de sanejament públic. 

Al augmentar els metres cúbics de recollida d’aigua és d’aplicació aquest DB i s’ha de complir el document bàsic. 

El Decret d’ecoeficiència 21/2006 no es d’obligat compliment al ser només reforma interior. 

 

MD3.7 Protecció enfront del soroll. 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

HR Protecció enfront del soroll.  

Només es d’aplicació als edificis de nova planta destinats a usos residencial privat o públic, sanitari  i docent, en aquest 

cas al ser reforma en edifici existent no es d’aplicació.    

Normativa de Catalunya. També compliran els paràmetres ambientals en edificis d’habitatges de l’article 5 del Decret 

d’ecoeficiència 21/2006, pel que els elements de separació dels habitatges amb espais comunitaris o habitatges d’altres 

tindran unes solucions constructives que comportin un aïllament mínim de 48 dBA. Al només ser d’aplicació per edificis de 

nova construcció, procedents de reconversió d’antigues edificacions o obres de gran rehabilitació, en aquest cas no és 

d’aplicació.   

 

MD3.8 Estalvi energia 

HE1  Limitació de la demanda energètica:   

El DB HE estalvi d’energia només és d’aplicació en edificis de nova construcció o reformes de més de 1000m2 que afectin 

el 25% dels seus tancaments, per tant en aquest cas de reforma en edifici existent  no és d’aplicació.    

HE 2  Rendiment de les instal·lacions tèrmiques:   
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Veure apartat 4.9 

HE 3  Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació:   

No és d’aplicació el DB HE 3 a l’interior dels habitatges    

HE4  Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària:   

No és d’obligat compliment en reformes la incorporació de plaques solars .   

HE 5  Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica:   

Els edificis d’habitatges estan exclosos de la obligació d’incorporar sistemes de captació i transformació d’energia solar en 

energia elèctrica per procediments fotovoltaics. 

 

MD3.9 Reglament instal·lacions tèrmiques als edificis 

Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol , per el que s’aprova el Reglamento de Instal·lacions Tèrmiques en los Edificis. El 

reglament defineix com a instal·lacions tèrmiques, les que són fixes de Climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i 

les de producció d’Aigua calenta sanitària. Per tant aquestes instal·lacions s’hauran de realitzar segons la normativa RITE. 

En reformes s’aplicarà amb les limitacions que el seu estat actual determini. 

Es consideren reformes aquelles instal·lacions que tinguin nous sistemes de climatització, producció d’ACS  o modificació 

dels existents. 

Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir-se i utilitzar-les, de forma que es compleixin 

les exigències tècniques de benestar e higiene, eficiència energètica i seguretat que estableix aquest reglament. 

La instal·lació permet mantenir la qualitat de l’aire interior acceptable i per tant eliminarà els contaminats que es produeixin 

de forma habitual durant el seu ús normal, aportant un cabdal d’aire exterior suficient i garantint l’expulsió del aire viciat, tal 

com preveu el reglament. Campana de cuina i xemeneia de la caldera. 

La instal·lació ACS permetrà proporcionar unes condicions adequades per a la higiene de les persones, tal com preveu el 

reglament. 

La instal·lació de calefacció permetrà proporcionar una condicions adequades tèrmiques de les persones, tal com preveu el 

reglament. S’ha de realitzar una nova instal.lació de calefacció aprofitant els  radiadors que estan en bon estat. Actualment 

hi ha un acumulador elèctric que es substituirà per una caldera de gas per producció de ACS i calefacció. 

Es realitzarà la pre- instal·lació d’aire condicionat, per instal.lar la màquina exterior a coberta. 

Les instal·lacions tèrmiques s’han dissenyat i calculat, executant-les, mantenint-se i utilitzant-les de tal manera que es 

redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, les emissions de gasos 

de l’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de 

sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització de les energies renovables i de les energies residuals, 

complint amb els següents requisits: 1. Rendiment energètic: els equips de generació de calor i fred, així com els destinats 

al moviment i transport de fluids, es seleccionaran en ordre per aconseguir que les seves prestacions, en qualsevol 

condició de funcionament, estigui el més proper possible al seu règim de rendiment màxim. 2. Distribució de calor i fred: els 

equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques estaran aïllats tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors 

arribin a les unitats terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació. 3. Regulació i control: 

les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris per que es puguin mantenir les condicions 

de disseny previstes en els locals climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de la 

demanda tèrmica, així com interrompi el servei. 4. Contabilizació de consums: les instal·lacions tèrmiques tindran que estar 

equipades amb sistemes de contabilizació per que l’usuari coneixia el seu consum d’energia. 5. Recuperació d’energia: les 

instal·lacions tèrmiques incorporen subsistemes que permeten l’estalvi, la recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies 

residuals, com es el cas de la caldera de condensació. A part, les instal·lacions tèrmiques s’han dissenyat i calculat, 

executant-les, mantenint-se i utilitzant-les de tal manera que es prevegin i redueixin a límits acceptables el risc de sofrir 
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accidents i sinistres capaços de produir danys o perjudicis a persones, flora, fauna, bens o al medi ambient, així com altre 

fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties o enfermetats  

 

MD4 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L’EDIFICI 

 

TREBALLS PREVIS 

Actualment l’habitatge disposa de l’alta d’aigua, gas i electricitat .  

 

ENDERROCS  

S'enderrocaran els envans actuals marcats al plànol d’enderroc, aquests són ceràmics de 4cm de gruix i algun d’ells al ser 

perpendiculars a les biguetes, no es realitzarà l’enderroc fins no tenir fet el reforç de les biguetes i es realitzara una 

estructura d’acer galvanitzat per col.locar posteriorment plaques de cartó-guix per donar-li més estabilitat per la seva gran 

alçada. 

S’el.liminarà el fals sostre que hi ha a la cuina , bany, i part del safareig 

L’enderroc es realitzarà sota supervisió de la direcció facultativa.  

 

ESTRUCTURA  

L’estructura original és parets de càrrega de maó massís de 15cm amb bigues de fusta amb revolto ceràmic. Veure annex 

estructural, a final d’aquest apartat en complementaris. 

 

TANCAMENTS EXTERIORS 

Es conserven els tancaments actuals de la façana del carrer Radas que són dues balconeres i una finestra de fusta. Es 

canviaran els vidres per vidres amb càmbra d’aire. Es canviaràn la carpinteria del nou bany i del nou safareig, que donen al 

pati de ventilació interior de fican , per finestres oscilobatents d’alumini lacat amb vidre amb càmbra d’aire. 

 

TANCAMENTS INTERIORS 

Tots els nous envans interiors es realitzaran amb estructura d’acer galvanitzat per col.locar posteriorment plaques de cartó-

guix per no donar-li pes al forjat. 

El que dona al wc i dutxa es realitzarà ceràmic de 7cm per tal d’evitar possibles problemes d’humitats. 

 

FUSTERIA INTERIOR 

Les noves portes interiors seran amb tauler de DM lacades. Les de les habitacions seran correderes i les del bany i 

safareig batents enrasades amb el revistiment de la paret. 

 

PAVIMENTS I MARBRES 

En les espais principals el paviment és peces ceràmiques, en algunes estances hi ha col.locat un nou paviment de gres 

col.locat sobre l’original que fa que hi hagi desnivells en algunes estances. 

Es col.locarà un paviment amb tarima de fusta per tal de solucionar els desnivells existents i passar les noves instal.lacions 

sense realitzar regates a les parets existents. Al bany i safareig es col.locarà rajola tipus gressite o similar a escollir. 

Els sobres de cuina seran de silestone a escollir per la D.F. i la  propietat. 

 

REVESTIMENTS 

Els paraments verticals interiors i sostres enguixats aniran pintats amb capa d’imprimació i doble capa de pintura plàstica 

amb acabat llis. Al banys la pintura serà antihumitat. Les fustes aniran pintades amb una capa d'imprimació i dues capes  

d'esmalt. 
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Als paraments verticals de la cuina i bany es realitzarà un arrebossat i alicatat amb rajola ceràmica esmaltada a escollir per 

la D.F. i la propietat, a la dutxa a una alçada de 2,50m.. A la cuina l’acabat de la superfície de qualsevol element situat a 

menys de 30cm dels límits de l’espai d’emmagatzematge immediat de residus serà impermeable i fàcilment netejable. 

 

SANEJAMENT 

La instal·lació d’evacuació d’aigües de l’edifici connecta al clavegueram que passa pel carrer Radas. Només es realitzarà el 

petit sanejament pels nous aparells que es connectaran als baixants de generals de l’edifici que són de PVC i estan en bon 

estat, aquests passen pel pati interior. 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

-Elements de la xarxa d’aigües residuals: 

Cada aparell sanitari –inclòs rentadores i rentavaixelles- disposaran de tancament hidràulic. 

Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a un ramal de 

desguàs que desemboqui en el baixant. 

El desguàs de les aigüeres, safareigs, rentamans i bidets no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà amb un 

pendent entre el 2,5 i 5 %. 

Les banyeres i dutxes estan situades a prop del baixant i el desguàs es farà amb pendent   10 %. 

Materials i equips 

Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita evacuació. Les unions i 

elements especials es resolen amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams 

de baixants i col·lectors.  

Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB HS 5. 

Dimensionat 

Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions segures. Mai no es 

reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 

Els cabals d’aigües residuals es determinen a partir de les Unitats de descàrrega, UD, que estableix  la següent taula del 

DB HS 5: 

 

Tipus d’aparell sanitari Unitats de desguàs UD 

Lavabo  2 

Bidet  - 

Dutxa  1 

Banyera (amb o sense dutxa)  1 

Inodor  Amb cisterna  2 

Aigüera De cuina 1 

Abocador - 

Bunera sifònica  - 

Rentavaixelles  1 

Rentadora 1 

 

 

FONTANERIA I APARELLS SANITARIS 

La xarxa de subministrament d’aigua sanitària es construirà amb tuberia de coure o polietilè; fins a l’entrada principal actual 

que està al pati interior.  

El subministrament és directe de la xarxa pública amb comptadors divisionaris centralitzats a planta baixa 
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L’ habitatge disposa d’aigua freda i calenta que alimentaran els següent equips: rentamans, dutxa  i aigüera. Es deixarà 

una presa d’aigua freda i una altra de calenta per a l’alimentació de la rentadora i rentavaixelles per tal de que aquests 

equipaments puguin ser bitèrmics. 

Els equips que s’alimentaran només amb aigua freda seran els inodors. 

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres reglamentacions,  en 

quant a: 

-qualitat de l’aigua 

-proteccions contra retorns 

-condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 

-manteniment 

-estalvi d’aigua, 

 

en les següents condicions: 

Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix 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.  

Protecció contra retorns  Es disposen de sistemes antiretorn. 

S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament d’aigua i 

les d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i 

equips de la instal·lació. 

Cabals 

instantanis 

mínims: 

Aigua Freda i Calenta 

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

q   0,15l/s   rentavaixelles, aixeta aïllada 

q   0,20l/s   dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, abocador 

q   0,30l/s   banyera   1,40m 

Condicions mínimes  de 

subministrament   als punts 

de consum 

Pressió: Pressió mínima:   Aixetes, en general     P   100kPa 

Escalfadors   P   150kPa 

Pressió màxima: Qualsevol punt de consum   P ! 500kPa 

Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 

Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tenen les 

dimensions suficients.  

Estalvi d’aigua Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi d’aigua 

 

Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”, les 

especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les especificacions de la Companyia subministradora.  

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

El sistema de producció d’aigua calenta sanitària es desenvolupa a l’apartat d’aquesta memòria MC 6.5 “Instal·lacions 

tèrmiques”. 

Disseny i posada en obra 

Un cop a l’interior de l’habitatge es disposa una clau de pas interior i es disposaran de claus de sectorització a cada local 

humit. També es disposaran claus de tall individual als diferents punts de consum. 

El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral·lels en un pla vertical ho farà per sota el de 

l’aigua calenta per tal d’evitar condensacions. 
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La instal.lació serà generalment vista, quan transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho faci pel 

sostre, s’aïllaran tèrmicament les canonades d’aigua calenta i es col·locaran en tubs corrugats les d’aigua freda a fi d’evitar 

que possibles condensacions afectin als elements constructius. 

Materials i equips 

La  instal·lació interior de l’habitatge es farà en coure (Cu). Els materials i equips compliran les condicions establertes a 

l’apartat 6 “Productes de la construcció“ del DB HS-4 del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  

S’utilitzaran  coquilles elastomèriques de 30 mm, per a l’aïllament de les canonades d’ACS. 

Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible. Les aixetes dels 

bidets, aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o disposaran un mecanisme 

economitzador i tindran de distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.   

Dimensionat: La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips en 

les següents condicions: 

Pressió: la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a les calderes. Pel que fa a la 

pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum. 

Velocitat: la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la velocitat d’1,50m/s en el 

interior de locals habitables. 

Cabal:en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de la quantificació de 

cada un d’ells a les diferents dependències de l’edifici. 

  

Aparells instal·lats Cabal 

instantani 

(l/s) 

 

   

 rentamans 0,10  

 dutxa 0,20  

 banyera ! 1,40m 0,30  

 bidet 0,10  

 inodor cisterna 0,10  

 aigüera domèstica 0,20  

 rentavaixelles  0,15  

 rentadora  0,20  

 aixeta aïllada 0,15  

 abocador 0,20  

 aixeta ACS 0,20  

Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació pels aparells, equips i cambres que fixa el DB HS-4. La xarxa de 

distribució d’aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la d’aigua freda. 

Cabals de càlcul: 

El dimensionat de la xarxa es fa a partir dels diferents trams, determinant per a cada un d’ells un cabal de càlcul obtingut a 

partir de l’aplicació d’un coeficient de simultaneïtat al cabal instal·lat. 

- Cabal simultani dels habitatges o dependències: 

A partir del cabal instal·lat a cada dependència i aplicant el coeficient de simultaneïtat (kv) en funció del nombre (n) 

d’aparells instal·lats  s’obté el consum puntual de cada dependència, així com el de l’habitatge.    (Per a valors kh inferiors 

a 0,2 es considera kh ! 0,2) 

  Kh = 1-n

1

 
n: nombre de punts de consum de l’habitatge (n > 2) 
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Aparells Sanitaris  

Seran de ceràmica esmaltada blanca. Inodors  amb cisterna baixa amb doble descàrrega. Aigüera d’acer inoxidable amb 

una cubeta sota encimera. Aixetes monocomandament en banys i cuina, amb acabat cromat i limitador ecològic de cabal. 

La vivenda disposarà d’aigua freda i calenta mitjançant caldera estanca de gas natural. Pre-instal·lació de rentadora i 

rentavaixelles. 

 

AIGUA CALENTA SANITARIA 

Es preveu una producció instantània d’aigua calenta sanitària a partir d’una caldera mixta calefacció i producció d’ACS. 

La producció instantània d’aigua calenta sanitària de l’habitatge es farà a partir de la mateixa caldera mixta que 

proporciona un cabal simultani de 0,2 l/s en caldera de 24 kW o de 0,3 l/s en la caldera de 30 kW.  

Es preveu una temperatura d’acumulació de 60 ºC, una temperatura de distribució de 40 ºC-45 ºC i de consum de 38 ºC. 

Les canonades d’ACS s’aïllaran amb coquilles elastomèriques d’un gruix mínim de 30 mm, quan circulen pel terra, perquè 

les pèrdues en la xarxa de canonades d’aigua calenta sanitària seran inferiors al 4 % de la potència transportada.  

La xarxa de subministrament d’ACS  es defineix a l’apartat MC 6.3.”Instal.lacions d’aigua” 

 

CALEFACCIÓ 

S’ha de realitzar tota l’instal.lació de calefacció nova. L’instal.lació es farà amb  tub vist i s’instal.larà una nova caldera 

mixta de calefacció i ACS i radiadors d’alumini. 

Les modificacions de les  instal·lacions tèrmiques compliran les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència 

energètica i seguretat que estableix el RITE 07 (RD 1027/2007). 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències HE 2 i HE 4 mitjançant el compliment del Reglament 

d’instal·lacions tèrmiques, RITE (RD 1027/2007) i el CTE DB HE 4 de “Contribució solar mínima per a la producció d’aigua 

calenta sanitària” . 

Tenint en compte que la potència nominal tèrmica de l’edifici no  supera els 70 kW tèrmics, no caldrà desenvolupar un 

projecte específic de les instal·lacions de calefacció i d’ACS.. 

Disseny i posada en obra 

La caldera mixta serà del tipus estanc, ha de subministrar una potència de producció instantània d’ACS de 24 kW  

En els plànols s’indica la seva ubicació. L’espai on s’ubica no cal que disposi de condicions de ventilació especifiques, però 

caldrà garantir una certa ventilació per a la canonada de gas (reixa superior). 

La caldera tindrà subministrament de gas natural, aigua freda i ACS , endoll de presa de corrent i desguàs.  

Es connectarà a la xemeneia existent que hi ha al pati d’ acer galvanitzat per a l’evacuació de fums que va fins a la 

coberta. 

El radiadors seran d’alumini amb circuit bitubular vist. El tipus, nombre d’elements i situació s’indica en els plànols. 

Per tal d’ajustar el consum d’energia a les variacions de la càrrega tèrmica, cada circuit de radiadors  estarà regulat per un 

termòstat ambient, ubicat en una zona representativa tèrmicament, i tots els radiadors (excepte els de banys) disposen de 

vàlvula termostàtica. 

Dimensionat 

La calefacció esta dissenyada per a una temperatura operativa interior entre 21 i 23 ºC, tenint en compte tant les càrregues 

per transmissió de l’envolvent, com les de ventilació que resulten del sistema de ventilació general de l’habitatge (HS 3).  

Es considera un salt tèrmic màxim de 50 ºC entre la temperatura del radiador i la de l’ambient; i un salt tèrmic màxim de 10 

ºC entre la impulsió i el retorn del circuit d‘aigua. 

 

VENTILACIÓ 

Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior - l’edifici ventila per façana al carrer Radas i al pati interior d’illa, 

veure la documentació gràfica.  

La sortida de gasos de la caldera serà de 125mm. de diàmetre amb tub d’acer galvanitzat fins a coberta. A la cuina es 

realitzaran els forats de ventilació, segons la normativa vigent d’evacuació de gasos. Per a l’evacuació dels bafs dels 
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aparells de cocció, es disposarà d’un sistema d’extracció mecànica individual formada per extractor mecànic connectat a 

una xemeneia que va fins a la coberta de l’edifici.  

La sala-menjador-cuina i les habitacions disposen d’obertures que obren a l’exterior amb les superfícies de ventilació 

fixades pel Decret 55/2009 de Condicions d’habitabilitat que supera àmpliament els valors fixats pel  DBHS 3. 

En relació a la ventilació com a millora del confort i l’estalvi d’energia el disseny dels habitatges facilita la ventilació 

creuada, de manera que es podran aconseguir les condicions de confort interior de forma natural en certes èpoques de any 

reduint el consum de les instal·lacions tèrmiques. El  bany i safareig tenen ventilació natural al pati interior. 

Materials i equips : Els conductes verticals seran de tub d’acer galvanitzat. Els ramals horitzontals es construiran amb tub 

flexible. Les reixes seran de xapa metàl·lica lacada i les boques d’extracció circulars, de PVC. 

 

GASOS I FLUIDS COMBUSTIBLES 

En el pis s’instal·larà una caldera per subministrament de ACS i calefacció amb radiadors d’aigua, tal com s’ha explicat. 

Actualment ja hi ha instal.lació interior de gas amb el comptador interior a dins el pis.  

La nova instal·lació per la cuina de gas es dissenyarà d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi les 

condicions de seguretat, cabal i pressió necessaris per al seu correcte funcionament així com el dels equips que alimenta.  

El disseny, dimensionat i execució de la instal·lació de gas natural s’ajustarà a les prescripcions del RD 919/2006 

“Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries, 

ITC” i en concret la ITC-ICG-07 “Instal·lacions receptores de combustibles gasosos”, així com les especificacions de la 

companyia subministradora. 

Pel disseny de la instal·lació receptora de gas es segueixen les directrius establertes per la norma UNE 60670 

“Instal·lacions receptores de gas subministrat a una pressió màxima (MOP) inferior o igual a 5bar” en concret la part 4 

“Disseny i Construcció” 

El combustible previst és el gas natural canalitzat provinent de xarxa pública amb una pressió de subministrament 

corresponent a Mitja Pressió A (MPA   0,05bar < P ! 0,4bar) el que exigeix la col·locació de reguladors de pressió per 

poder distribuir en baixa pressió (BP). 

Disseny i posada en obra: Instal·lació i posada en obra: La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública de 

gas natural ubicada a l’exterior de la propietat al carrer Radas.   

La clau de l’habitatge esta al pati interior i amb una correcta accessibilitat des de la finestra. Es farà de manera que el tram 

corresponent al muntant de gas que passa per l’interior de l’habitatge sigui tant curt com sigui possible.  Es farà 

l’alimentació a l’aparell de gas considerant que a cada un d’ells s’ha d’instal·lar la clau de connexió de l’aparell tant propera 

com sigui possible a aquest i en el mateix recinte. 

Com a criteri general, la instal·lació de gas es dissenyarà de forma que les canonades siguin vistes o vagin allotjades en 

beines o conductes. 

Quan les canonades travessin murs o parets exteriors o interiors de l’edificació, es protegiran amb passamurs adequats. 

Requisits de ventilació pels locals on s’instal·len els aparells de gas: L’habitatge disposarà d’una caldera mixta estanca, 

que correspon a un aparell de tipus C, i com a tal el local on s’instal·la, no té requisits de ventilació. 

 

Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions establertes al Reglament del gas i altres especificacions que li siguin 

d’aplicació. Es planteja la instal·lació amb tub de coure rodó de precisió estirat en fred sense soldadura excepte la connexió 

que la fixarà la companyia subministradora. 

Les canonades i accessoris es protegiran de l’agressió que pugui produir el medi extern amb el qual estiguin en contacte. 

Els accessoris per a l’execució d’unions, reduccions, etc. estaran fabricats amb materials de les mateixes característiques 

que el tub al que han d’unir-se. 

Caldrà garantir l’estanqueïtat de les beines. Seran de materials metàl·lics (acer, coure,...) en el seu pas  pel soterrani i 

també podran ser de plàstic rígid per a la resta de casos. 

Si les beines també es disposin per a protecció mecànica seran d’acer amb un espessor mínim d’1,5mm. 
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Dimensionat :La nova instal·lació de gas es projecta de manera que subministri gas al nou punt de consum en les 

condicions de cabal, velocitat i pressió necessàries per al seu correcte funcionament i seguint les directrius establertes per 

la norma UNE 60670 “Instal·lacions receptores de gas subministrat a una pressió màxima (MOP) inferior o igual a 5bar” en 

concret la part 4 “Disseny i Construcció” . 

 

ELECTRICITAT 

El subministrament és directe de la xarxa pública amb potència suficient, en Baixa Tensió. El comptador està a l’interior de 

l’habitatge en el passadís, al costat del rebedor i es de nova instal.lació. Es realitzarà tota la instal·lació elèctrica interior del 

pis nova, amb la realització final del bulletí. Aquesta s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  de Baixa 

Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així com les Normes 

Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió. 

Materials i equips  

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres 

especificacions que li siguin d’aplicació.  

Les especificacions i característiques dels materials i equips de la instal·lació, queden recollides a la fitxa resum de la 

instal·lació que s’adjunta al final d’aquest apartat. 

Es col·locarà l’interruptor de control de potència i  els dispositius generals de comandament i protecció a partir dels quals 

es fa la distribució interior a l’habitatge. Tota l’instal.lació serà vista amb tub i caixes vistes.  

La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i les característiques que cal 

satisfer es complimentaran d’acord el que especifica el REBT i les Normes Tècniques Particulars i es recullen a continuació 

en la fitxa resum de la instal·lació elèctrica. La previsió de càrregues s’estableix segons el que s’indica en la ITC-BT-10. 

La potència prevista és de mínim de 5,75 KW i la situació dels punts de llum i interruptors serà la indicada en els plànols, 

amb independència de que alguns puguin ser modificats a criteri de la D.F o la propietat.  

Equipament a cuina: forn elèctric, campana elèctrica, nevera, microones, rentaplats, a la sala de màquines instal·lació de 

punt de rentadora i calentador.  

 

ILUMINACIÓ 

La instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic  de Baixa Tensió i les seves 

instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc causat per il·luminació inadequada”, les 

del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 

d’Ecoeficiència i les fixades pel Reglament d’ascensors. 

Disseny i posada en obra 

La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les distàncies de seguretat i 

facilitant la seva reposició i manteniment. Veure documentació gràfica per la col·locació de l’il.luminació 

Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres 

especificacions que li siguin d’aplicació.  

El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica. 

Dimensionat: La instal·lació d’il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la il·luminància mitja i 

l’eficiència energètica límit de la instal·lació d’il·luminació (VEEI). 

 

TELECOMUNICACIONS 

L’habitatge disposarà dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i de Televisió terrestre i Radiodifusió terrestre -analògica i 

digital- (RTV). Pel que fa a la televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació haurà de permetre la 

distribució de senyals, però no es col·locarà cap antena parabòlica. En quant al servei de Telecomunicacions per cable 

(TLCA) només es construirà la canalització, fins als punts de presa a l’usuari. 

Les canalitzacions es construiran amb tub de PVC  per sota la tarima de fusta. 
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La instal·lació interior de l'habitatge tindrà la instal·lació de telecomunicacions segons el Decret 172/1999 d'àmbit 

autonòmic, distribució segons plànols. 

 

VARIS 

Els electrodomèstics que equipen l'habitatge seran: cuina a gas, campana extractora, forn, nevera, caldera,  rentadora i 

rentaplats. 

 

Nota: els materials d’acabat aquí especificats són orientatius i susceptibles de canvi segons el bon criteri de la Direcció 

Facultativa de les obres i la propietat 

 

 

COMPLEMENTARIS 

 

Modificacions que afentin a l’estructura (art 128 OME i art 37.3 de l’ordenança) 
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1. DADES GENERALS. 
 
En un habitatge d’uns 68m2 de superfície construïda es planteja una reforma interior que consistirà en l’enderroc dels 
envans existents i la redistribució de les diferents estances. L’estructura del sostre que cobreix l’habitatge és de tipus 
unidireccional, a base de biguetes de fusta de secció rectangular i revoltons que podrien ser a base d’algunes capes de 
rasilla ceràmica, ja que no s’ha pogut verificar aquest extrem. 
 
S’han pres mides de la part de la bigueta que queda visible, i n’hi ha de dos tipus:  

  Tipus A: bigueta d’ample 140mm, i longitud total de 5.75m aproximadament. Aquestes recolzen en la paret de 
càrrega de façana i en un perfil de fusta que al seu torn recalza en la paret mitgera i en la paret de la caixa 
d’escala. 

  Tipus B: bigueta d’ample 170mm, i longitud total de 6.60m aproximadament. Aquestes recolzen en la paret de 
càrrega de façana i en la paret de la caixa d’escala d’accés. 

En ambdós casos, l’altura visible de la bigueta és de 95mm. L’intereix entre biguetes és de 60cm. 
 
Com és habitual en els sostres unidireccionals amb biguetes amb llums importants, aquestes s’han deformat al llarg del 
temps, i han carregat sobre els envans inferiors. En el moment d’enderrocar aquests envans, és molt probable que les 
biguetes fletxin una mica més i produeixin esquerdes en els materials del paviment de l’habitatge superior. Per evitar 
aquesta deformació no desitjada, es proposa reforçar les biguetes de fusta. 
 
2. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOL.LUCIÓ ADOPTADA. 
 
El reforç de les biguetes es farà mitjançant la col.locació de 2 platines d’acer per cada bigueta, gràcies a connectors de 
diàmetre 8mm separats 50cm entre ells, introduïts en la fusta 5cm. Els connectors es posaran “al tresbolillo” uns respecte 
als de les altres platines, per evitar que es toquin entre ells. Abans de la col.locació de les platines es pintarà la superfície 
de fusta amb resines epoxi per garantir una subjecció química, a part de la mecànica que dónen els connectors. Els 
envans no s’enderrocaran fins haver completat el reforç de totes les biguetes, per garantir que el sostre no es deforma. 
 
Les platines de reforç tindran dos mides diferents en funció de si són les biguetes tipus A o B. Per això s’han definit uns 
reforços tipus A i B, que estan descrits en el plànol que acompanya aquesta memòria. 
 
En aquells punts on les platines intersectin els envans existents, s’actuarà de la següent manera: 

  Es farà un forat en l’envà just per on passa una bigueta, i es passaran les platines continues, connectant-les com 
s’ha explicat abans.  

  Un cop reforçada una bigueta, es procedirà a fer un forat en l’envà just per on passa una altra bigueta no 
immediatament veïna a l’anterior, i es passaran les platines continues, connectant-les. 

  Un cop reforçades totes les biguetes que passen per aquest envà, es podrà enderrocar. 
 
En una zona del punt mig de les biguetes tipus A hi ha actualment un reforç metàl.lic tipus IPN, del qual no es coneix el 
moment en què es va col.locar, però que actúa tallant la llum de les biguetes per reduïr-ne la deformació. Com que aquest 
perfil no es pot treure fins haver executat els reforços en les biguetes, les platines es col.locaran tallades en aquest punt. 
Un cop fet el reforç i retirat el perfil existent, es podrà completar el tram de platina que falta. Una altra possibilitat per salvar 
aquest problema seria apuntalar les biguetes que recolzen en aquest perfil per després retirar-lo, i després ejecutar els 
reforços. L’inconvenient és que els reforços també quedaran interromputs en el punt on hi haurà els puntals, per tant també 
caldrà completar la platina, en dos punts, enlloc d’un com en l’altra sol.lució, i amb l’agravant que l’apuntalament pot 
deformar el sostre propi de l’habitatge.  
 
3. INFORMACIÓ GEOTÈCNICA 

No es realitza cap mena de verificació a nivell de fonaments, atès que es tracta d’una reforma en la que no hi ha 
increments de càrrega, ni canvis en la distribució d’aquestes, ni cap canvi d’ús. 

 

4. ACCIONS PREVISTES EN EL CÀLCUL 

 

4.1. Accions generals. 

 

Normativa aplicada: CTE-SE-AE, Seguretat Estructural. Accions en l’edificació 
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4.1.1. Accions gravitatòries 

 

Accions permanents (càrregues superficials) 

Pes propi del sostre existent ....................................................................................................... 2.50 kN/m2 

Paviment  .................................................................................................................................... 0.80 kN/m2 

Envans ........................................................................................................................................ 1.00 kN/m2 

 
Accions variables 

 

Sobrecàrrega d’Ús (càrregues superficials) 

 
Categoria d’Ús A (zones residencials) ......................................................................................... 2.00 kN/m2 

 
Sobrecàrrega de Neu (càrregues superficials) 
 
No és d’aplicació. 
 

4.1.2. Accions del vent. Accions variables.  

 

No són d’aplicació per tractar-se d’una reforma interior. 

 
4.1.3. Accions sísmiques. Accions accidentals. 

 

No són d’aplicació per tractar-se d’una reforma interior. 
 

4.1.4. Accions tèrmiques. Accions accidentals. 

 

En aquest projecte no s’aplicaran les accions tèrmiques, en aplicació de l’article 3.4.1 del SE-AE: es poden no 
considerar les accions tèrmiques sempre que es disposin juntes de dilatació de manera que no existeixin elements 
continus de més de 40m de longitud. 

En aquest projecte, no hi ha elements majors de 40m de longitud. 

 

4.1.5. Accions tèrmiques pel foc. Accions accidentals. 

 

Normativa aplicada: DB-SI, Seguretat en cas d’incendi. Secció SI-6. 

 

Un element té suficient resistència al foc si durant la duració de l’incendi, el valor de càlcul de l’efecte de les 
accions, en tot instant t, no supera el valor de resistència d’aquest element. Es considera que la resistència al foc 
d’un element estructural principal és suficient si assoleix la classe indicada en la taula 3.1, que representa el 
temps en minuts de resistència davant de l’acció representada per la corba normalitzada temps temperatura. 

 
Ús del sector d’incendi : Vivenda Unifamiliar 

Plantes sobre rasant (altura d’evaquació <15m)..................................................................................... R30 
 

Es donarà protecció contra el foc mitjançant pintures intumescents en els reforços metàl.lics a realitzar, per assolir aquesta 
resistència. 
 
4.2. Resums d’accions per zones d’ús. 
 

ZONES DE VIVENDA  
 
Accions permanents 
Pes propi del sostre .....................................................................................................................  2.50 kN/m2 
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Paviment....................................................................................................................................... 0.80 kN/m2 
Envans ........................................................................................................................................  1.00 kN/m2 

Tancaments .....................................................................s’assignaran com a acció local sobre els elements 
que els suportin. 
Accions variables 
Sobrecàrrega d’Ús .......................................................................................................................  2.00 kN/m2 

Total ........................................ 6.30 kN/m2  

 
El dimensionat dels reforços respon a les sol.licitacions generades per aquest estat de càrregues. 

 
5. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. 

 

5.1. ACER LAMINAT. 

 

Normativa aplicada: CTE-DB-SE-A, Seguretat Estructural. Acer. 

 

5.1.1 Tipus i resistència de càlcul de l’acer. 

 

Es preveu la utilització de xapes d’acer de tipus S 275 JR, amb límit elàstic igual a 2750kg/cm2 (275N/mm2). 

Admetent que s’empraran perfils amb el límit elàstic garantit, la resistència de càlcul adoptada ha estat de 
2750kg/cm2 (275N/mm2). 

 

5.1.2. Constants elàstiques de l’acer. 

 

D’acord amb l’article 3.1.9 de la norma NBE EA-95, en el càlcul de tots els elements estructurals d’acer s’han 
considerat  les següents constants elàstiques: 

 

Mòdul d’elasticitat (E)......................................................................................................... 2.100.000 kg/cm2 

Mòdul d’elasticitat transversal (G)......................................................................................... 810.000 kg/cm2 

Coeficient de Poisson (v) ........................................................................................................................ 0.30 

 
Especificacions per la durabilitat dels elements metàl·lics: 
 
Preparació de superficies (Norma UNE EN-ISO 8504 part 1, 2, 3).  

  Mètodes de recobriment (segons UNE ENV 1090-1, i la ISO 12944): 
  Galvanització. 
  Pintures ignífugues.  
  Metal.lització. 

 
La Direcció Facultativa decidirà quin dels tres mètodes s’utilitza per protegir els elements metàl·lics. 
 

6. COEFICIENTS DE SEGURETAT  
 
6.1. Acer laminat. 
 
En els càlculs dels reforços metàl.lics s’han adoptat els coeficients de seguretat que fixen les normes vigents, NBE EA-95, 
que els són d’aplicació. 
 
6.1.1. Coeficients de seguretat en les accions. 

 
D’acord amb l’article 3.1.5 de la norma NBE EA-95, a les càrregues permanents, i les sobrecàrregues s’han aplicat els 
coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a l’estudi dels Estats Límit Últims, ELU, en situació 
persistent o transitòria, en efecte desfavorable: 

 
Coef. de majoració d’accions permanents ( G) .......................................................................................  1.35 
Coef. de majoració d’accions variables ( Q)............................................................................................  1.50 
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6.1.2. Coeficients de seguretat en els materials. 
 
D’acord amb l’article 3.1.7 de la norma NBE EA-95, es permet la no minoració del límit elàstic de l’acer per obtenir la 
resistència de càlcul, atès que el límit elàstic ve garantit pel fabricant. 
 
7. HIPÒTESIS DE CÀLCUL 
 
En els càlculs de tots els elements estructurals s’han adoptat les hipòtesis de càlcul que fixen les normes vigents que els 
són d’aplicació, la NBE EA-95 en l’article 3.1.5. S’ha adoptat la següent hipótesis de càrrega: 
 
Hipótesis I: 1.35G + 1.50Q 
 

7.1. Fletxes màximes  

 
Quan es considera la integritat dels elements constructius s’admetrà que l’estructura horitzontal és suficientment rígida si 
amb qualsevol combinació d’accions característica i considerant només les deformacions que es produeixen amb 
posterioritat a la posada en obra de l’element, la fletxa relativa és menor que: 
 
En sostres amb paviments rígids ................................................................................................................. 1/500 

 
Aquest és el valor que s’ha adoptat en el sostre reforçat. 
 
 
NORMES CONSIDERADES: 
 
Acers laminats i armats: CTE DB-SE A 
Foc (Acer): CTE DB SI 6 - Annex D: Resistència al foc dels elements d'acer. 

 

Signat: Jaume VIZCARRO i PEDROL 

                                                                         ARQUITECTE TÈCNIC  
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Fitxa justificativa HABITABILITAT – Habitatge usat 

Fitxa justificativa REBT 

Fitxa justificativa TELECOMUNICACIONS 
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Condic ions d’habi tabi l i tat  en els HABITATGES USATS O PREEXISTENTS                             Annex 2             

     HABITATGES usats o preexistents                                                                                                          1/2
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Referènc ia  de l  pro jec te :

REQUISITS GENERALS  

 Construcció  Característiques de la construcció que conforme o afecta l’habitatge: 

   - ser sòlida 

   - evitar que traspuï humitat 

   - ser estanca a les aigües pluvials 

   - evitar la inundació de l’habitatge 

   - el sòl trepitjable tant de l’habitatge com del seu accés ha d’estar completament pavimentat, 
   no ser polsegós i no implicar perill a les persones 

   - els desnivells > 0,60m es protegiran amb elements protectors o baranes resistents als cops  

Fontaneria: - Subministrament directe de xarxa 

- Captació pròpia o aforament  Dipòsit de 200 l / habitatge 

 Sí Sanejament: - Connexió a xarxa pública de clavegueres: 

 No: Depuració prèvia a l'abocament

 Instal·lacions 

Electricitat: - Si l’habitatge està situat en un  nucli urbà, o té la possibilitat d’estar connectat a una xarxa 
exterior de subministrament d’energia elèctrica amb condicions econòmiques similars a les 
d’un habitatge situat en nucli urbà, es garantiran les condicions fixades en l’apartat “Interior 
habitatge: electricitat”

Accés: - Comunicació de l’habitatge amb el seu exterior 

- L’accés, no pot servir d’accés obligat a qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu del mateix 
habitatge o comunitari

 Espais d’accés a l’habitatge 

Il·luminació 
artificial:

- Ha de tenir un sistema elèctric d’il·luminació de manera que quan s’hi transiti quedi  
il·luminat 

REQUISITS DE L’HABITATGE  

 Composició mínima  Una sala (S), una cambra higiènica  (CH), un equip de cuina instal·lat i permetre la instal·lació directa d’un 
equip de rentat roba. 

 Superfície útil interior (1) Su 20m
2

(superfície amb alçada lliure  1,90m)

        cas particular:    en cas de divisió d’habitatges, l’habitatge que resti amb la consideració d’usat 
                            o preexistent:  
                            Sup. útil interior  40m

2

 Instal·lacions - Fontaneria Instal·lació d’aigua freda que: 

- està en bon estat 
- dóna servei, com a mínim, a: 

   * pica de la cuina 
      * lavabo 
      * banyera o dutxa 
      * equip rentat de roba 

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

- està en bon estat 
- dóna servei, com a mínim, a: 

 *pica de la cuina 
    * lavabo 

 * banyera o dutxa 
- admet un consum seguit d’ACS en les següents  condicions: 

    50 l a 40ºC amb un cabal   10 l/m

- Sanejament - Xarxa d’evacuació que        * està en bon estat 

* connecta amb tot l’equip que el requereix 

- Tots els desguassos tenen un dispositiu sifònic 

mecanismes núm. segons dependència o equip 

punts de llum 1 amb interruptor independent a cada peça  

endolls 1 per a cada aparell d’equip obligatori
2 sala

 4 sala amb equip de cuina
2 cuina

- Electricitat

1 habitacions

La instal·lació interior no 
implica un risc per a les 
persones ni pertorbacions en 
el normal funcionament 
d’altres instal·lacions 

Habi ta tge: Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int.(  20m
2
) Su                  m

2 Sala (S) Habitació (H) Cuina (C) Sala-Cuina (SC)
Cambra 

Higiènica (CH)
Altres peces (AP) 

(1)
 Superfície útil de l’habitatge usat o preexistent:  A més del cas particular de l’habitatge amb consideració d’usat resultant d’una divisió d’habitatge, 

també  es contempla l’excepcionalitat dels habitatges de superfície útil mínima entre 15 i 20m
2
, que hagin estat construïts amb llicència d’obres sol·licitada 

abans de l’1 de febrer de 1984 i que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent obtinguda abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret (9-10-2009). Aquesta 
cèdula caducarà en el moment en què es produeixi, per qualsevol títol, la transmissió de la propietat o de la possessió d’aquests habitatges, i no podran 
tornar a obtenir cèdula d’habitabilitat.  

REFORMA INTERIOR D'HABITATGE AL CARRER RADAS 12 1ER 2NA

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

habitatge tipus

60,05

112
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Configuració de les peces dels habi tatges  usats o preexistents                                 Annex 2

                                                                                      PECES i EQUIPS. habitatges  usats o preexistents                                                                        2/2
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S AL A (S )

Superfície útil - Su  10 m
2

- Si conté equip de cuina: 14 m
2

Configuració - alçada útil mínima  1,90m 

- admet la inscripció d’un quadrat en planta de 
2,40 x 2,40m 

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

Ventilació  - Obertura en façana, directa o a través de 
galeria a:     

   * espai públic 
   * pati d’illa 

* pati parcel·la amb superfície en planta   4m
2

- sup. obertures:   0,80m
2
   entre 0,80m i 2m d’alçària

 Característiques  - no conté cap aparell higiènic 

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

H ABIT ACIONS (H)

Superfície útil - S  5m2 Configuració - alçada útil mínima  1,90m 

- admet la inscripció d’un quadrat en planta de 
1,80m x 1,80m 

Ventilació - Obertura en façana, directa o a través de 
galeria a:     

     * espai públic 
     * pati d’illa 

  * pati de parcel·la  

- sup. obertures:   0,40m
2
   entre 0,80m i 2m d’alçària

 Característiques  - es pot independitzar 

- no conté:
 * l’equip obligatori de cuina ni rentat de roba 

 * cap aparell higiènic que sigui un vàter,  
   safareig o abocador 

CUIN A  (C)  (peça  independen t )  Equip  de  cu ina

Configuració - alçada útil mínima  1,90m  Composició - com a mínim, per una aigüera i un aparell de 
cocció elèctric o de gas i en una mateixa peça. 

Ventilació - directa a l’aire lliure 

- a través de conducte:  

   * vertical: activat estàticament, o bé 
                     activat mecànicament 

* horitzontal activat mecànicament 

 Característiques  - La peça on està inclòs no disposa de cap 
aparell higiènic excepte el safareig.

C AMBRES HIGIÈNIQUES (CH)     Equip  h ig ièn ic

Composició - Conté vàter Composició - format, com a mínim, per :  * un vàter 
* un lavabo 
* una dutxa 

Ventilació -  directa a l’aire lliure     
     ( façana, espai públic, pati d’illa, pati de 

parcel·la,  pati de ventilació) 

- a través de conducte: 

     * vertical: activat estàticament, o bé 
                     activat mecànicament 

     * horitzontal, activat mecànicament 

 Característiques  - el vàter ha d’estar inclòs a la cambra higiènica 

-  la dutxa té impermeabilitzat el seu sòl i els seus 

paraments fins a una alçada  2,10m.

Configuració - alçada útil mínima  1,90m  

Característiques - es independitzable 

Equip  de  renta t  de  roba   GALERIA

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

Configuració / 
Ventilació 

- Peça que té un finestral que dóna directament a 
l’aire lliure.  

- Superfície finestral en alçada  superfície en 
planta galeria  

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔
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  PREVISIÓ DE CÀRREGUES PER A SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIÓ       (RD 842/2002  BT-10) 
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   DADES DE L’EDIFICI: 

Situació: Municipi : 

Tipus d’edifici (ús principal): Promotor: 

Nombre d’habitatges: Nombre de locals: Garatge: Altres: 

HABITATGES 

BÀSICA ELEVADA (Si es dóna algun dels següents supòsits)ELECTRIFICACIÓ 

- Su  160 m2

- Ha d’admetre la utilització dels aparells elèctrics 
d’ús habitual en un habitatge. 
(frigorífic, cuina, forn, rentadora, rentavaixelles i 
acumulador elèctric) 

- Su > 160 m
2

- Previsió important d’aparells electrodomèstics (no contemplats en el grau 
d’electrificació bàsica) 

- Previsió d’utilització de sistemes de calefacció elèctrica 
- Previsió d’instal.lació de condicionament d’aire 
- Previsió d’automatització i gestió 

Previsió de potència   5.750 W / habitatge a 230V  (25A)  9.200 W / habitatge a 230V  (40A)

Observacions - Per al càlcul de la càrrega corresponent a N  habitatges es considera una reducció del nombre d’aquests (s) en concepte de simultaneïtat. 
- Per a edificis amb previsió d’instal.lació elèctrica amb tarifa nocturna el coeficient de simultaneïtat és 1.  

Núm. 
d’habitatges 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >21

Habitatges
funcionant 
simultàniament 

 s 1 2 3 4,6 5,4 6,2 7 7,8 8,5 9,2 9,9 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,8 15,3 
15,3+
+ (n-21) 
x 0,5 

WH PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES

Electrificació núm.  
habitatges 
(ni)

Potència
(Pi) (W) 

Potencies
parcials 
(Pi x ni)

Potència total 
(  Pi x ni)
(c+d)

N
( ni)
(a+b)

s Càrrega total WH

s
N

)niPi(
TOTAL WH

Bàsica               (a) 5.750 (c)

Elevada               (b) 9.200 (d) W

SERVEIS GENERALS 

Característiques Suma de potència prevista en ascensors, aparells elevadors, centrals de calor i fred, grups de pressió, enllumenat 
de vestíbul, caixa d’escala, espais comuns, etc.

Simultaneïtat: 1 

Observacions Aquesta càrrega es justificarà en cada cas en funció de l’equipament previst.  
En cas de manca de definició es poden prendre els següents ratis estimatius: 
- enllumenat vestíbul i escala  (100-200 lux):   làmpada  tèrmica:  16 W / m2x100 lux  ;  làmpada fluorescent 4 W / m2x100 lux  
- ascensors (6 persones):  elèctric  6.500 W  ;   elèctric amb maquinaria en recinte  3.000 W ;     hidràulic  10.000 W 
                    (8 persones):  elèctric  8.000 W  ;   elèctric amb maquinaria en recinte  4.000 W ;     hidràulic  12.000 W 
- telecomunicacions  entre 1.000 i 6.000 W (circuit de 2x6+T(mm2) i   interruptor de 25A 

WSG Zones Unitat Superfície (m2) W/unitat Rati (W/m2) Càrrega parcial (W)

Ascensors

Enllum. vestíbul i escala 

PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES

Enllum. espais comuns 

Telecomunicacions TOTAL WSG

Equips comun. 

Altres W

LOCALS COMERCIALS I OFICINES 

Càrrega mínima a 
considerar

- Rati  100 W/m2

- Mínim per local 3.450 W a 230 V  (15A) 
Simultaneïtat: 1 

WLC Zones Superfície (m2) Rati previst (W/m2) Càrrega parcial (W)

Local

Local TOTAL WLC

Local

PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES

Local W

GARATGES 

Càrrega mínima a 
considerar

- Rati  10 W/m2 si la ventilació es fa de forma natural ;   Rati  20 W/m2 si la ventilació és forçada.  
- Mínim 3.450 W a 230 V   (15A) 

Simultaneïtat: 1 

Observacions Si en aplicació de la NBE-CPI/96 (art. 18), l’evacuació de fums en cas d’incendis es realitza de forma mecànica, caldrà un estudi específic 
de previsió de càrregues.    

W G Superfície (m2) Rati previst (W/m2) Càrrega total (W) TOTAL WGPREVISIÓ DE 
CÀRREGUES

W

CÀRREGA TOTAL DE L’EDIFICI       W T = ( WH +WSG + WLC + WG)                                                         W T =                             kW

RESERVA DE LOCAL PER A LA UBICACIÓ D’UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 
Cal fer previsió  de local per a un CT quan la potència sol.licitada sigui > 100 kW (art. 47 del RD 1955/2000) i d’acord amb l’empresa subministradora

Radas 12, 1er 2na Barcelona

habitatge Jose Luis Alcayde

1 0

-

-

-

-

0,00

3.500

3.000

1.000

2.000

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

....

0 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5,750

1

0

5.750

0
5.750 1 1,0 5.750,00 5.750,00

no

ACS solar
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1 XARXA DE SUBMINISTRAMENT 

2 ESCOMESA (Consultar amb l’empresa de serveis)  (BT 07 i BT 11)

Conductors Aïllament     0,6 / 1 kV  
Secció mínima  6mm2 (Cu);  16mm2 (Al)

3 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP) (BT 13)

Disposició 

Intensitat 

Una per a cada Línia gral. d’Alimentació 

La intensitat dels fusibles de la CGP  
< intensitat màxima admissible de la LGA i  
> a la intensitat màxima de l’edifici 

4 LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA) (BT 14)

Conductors Cables unipolars aïllats  
Aïllament           0,6 / 1 kV  
Secció mínima   10mm2 (Cu)
No propagadors de l’incendi i amb emissió 
de fums i opacitat reduïda  

5 INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA (IGM) (BT 16)

Disposició 

Intensitat 

Obligatori per a concentracions > de 2 usuaris 

160 A per a previsió de càrregues  90 kW 
250 A per a previsió de càrregues 150 kW

8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI) (muntant) (BT 15)

Disposició 

Conductors 

Una per a cada usuari  

Aïllament:  Unipolars 450/750V entubat 
   Multipolars 0.6/1kV 
   Trams soterrats 0.6/1kV entubat 

Secció mínima: F, N i T  6mm2 (Cu) 
 Fil de comandament   1,5mm2

No propagadors de l’incendi i amb emissió 
de fums i opacitat reduïda 

9 FUSIBLE DE SEGURETAT (BT 16)

10 COMPTADORS (BT 16) 

11 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP)  (BT 17)

Intensitat  En funció del tipus de subministrament i 
tarifa a aplicar, segons contractació 

12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT 17)

- Interruptor General   
Automàtic (IGA)

- Interruptor Diferencial  (ID)

- Interruptors Omnipolars     
Magnetotèrmics

Intensitat  25A 
Accionament manual 

Intensitat diferencial max. 30mA 
1unitat / 5 circuits interiors 

Per a cada un dels circuits 
interiors 

13 INSTAL.LACIÓ INTERIOR (BT 25)

Conductors Aïllament 450/750V 
Secció mínima segons circuit  (Veure 
“Instal.lació interior, esquemes unifilars tipus”)

5

8

10
 9

8

12

11

 3

 1

 2

4

13

habitatge

habitatge

habitatge

local serveis generals

14

garatge

14 INSTAL.LACIÓ DE POSTA A TERRA  (BT 18 i BT 26)

JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS

màx. CAIGUDA DE TENSIÓ (1) LÍNIES ELÈCTRIQUES INTENSITAT  CAIGUDA DE TENSIÓ  

COMPTADORS 

LÍNIES ELÈCTRIQUES 

 totalment 
centralitzats

 més d’una 
centralització

SECCIÓ 
MÍNIMA 

(mm2)
MONOFÀSIQUES 
(V 230V) 

I = 
cosV

P
 e = 

Vs

LP2

LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA)   0.5% V 1 % V 10  

DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)    1 % V (2)   0.5% V 6  

TRIFÀSIQUES 
(V 400V) 

I = 
3Vcos

P
e = 

Vs

LP

Habitatges Qualsevol circuit 3 % V 3 % V 

Circuit enllumenat 3 % V 3 % V 

INSTAL.LACIÓ 
INTERIOR Altres 

instal·lacions
receptores  Altres usos  5 % V 5 % V 

Segons
circuit 

(1)   El valor de la caiguda de tensió podrà ser compensat entre la instal.lació interior i les derivacions individuals de 
forma que la caiguda de tensió total sigui < a la suma dels valors límits especificats per ambdós. 

(2)   1,5% V en el cas de derivacions individuals en subministres per a un únic usuari on no existeix la LGA  

I
V
P
cos 

Intensitat (A) 
Voltatge (V) 
Potència activa (W)  
Factor de potència 0,9  
1 per a l’habitatge

e
L
s

Caiguda de tensió (V) 
Longitud real línia (m) 
Secció conductor de fase (mm2)
Conductivitat (m / mm2)
(Cu = 48 a 70º C)

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ:  POSTA A TERRA (BT-18 i BT-26) 

Objectiu 

Disposició 

Punts de 
posta a terra 

Conductors 

Càlcul 

Limitar les diferències de potencial perilloses i permetre el pas a terra dels corrents de defecte o de descàrrega d’origen atmosfèric.  
Resistència de terra, R,  tal que la tensió de contacte sigui  24V en local humit i 50V en la resta. (En instal.lacions de telecomunicacions R  10 )

Conductor de terra formant una anella perimetral col.locat en el fons de la rasa de fonamentació ( profunditat  0,50m)  a la que es connectaran, si 
s’escau,  els elèctrodes verticals necessaris. S’hi connectaran (mitjançant soldadura aluminotèrmica o autògena)  l’estructura metàl.lica de l’edifici i 
les sabates de formigó armat (com a mínim una armadura principal per sabata). 
Totes les masses metàl·liques importants de l’edifici s’hi connectaran a través dels conductors de protecció. 

Centralització de comptadors, fossat  d’ascensors i muntacàrregues, CGP i d’altres. 
Cal preveure, sobre els conductors de terra i en zona accessible, un dispositiu que permeti mesurar la resistència de terra de la instal.lació. 

Conductor de terra: cable de coure nu protegit contra la corrosió. Secció  25mm2    
Conductor de protecció: normalment associat als circuits elèctrics. Si no és així, la secció mínima serà de 2,5mm2 si disposa de protecció 
mecànica i de 4mm2 si no en disposa.  

Conductor enterrat  R =
L

2
;  Pica vertical  R =

L
 (sent R: resistència de terra,  : resistivitat del terreny i L: long. de la pica o conductor)

(6) Caixa de derivació per a comptadors descentralitzats 
(7) Emplaçament per als comptadors  

2/6

✔
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CIRCUITS 

Habitatges tipus:  Habitatges tipus: 

Valors màxims ELECTRIFICACIÓ BÀSICA:  
Circuits obligatoris 

Valors màxims
Punts/circuit 

ELECTRIFICACIÓ ELEVADA: Circuits addicionals 
(a més dels bàsics) Punts/circuit Potència/circuit

C1 Punts d’il.luminació 30 C6 Il.luminació  30 - 

C2
Preses de corrent d’ús general i 
frigorífic 

20 C7 Preses de corrent (Su>160m
2 o preses/circuit >20)  20  - 

C3 Cuina i forn 2 C8 Previsió calefacció elèctrica. - 5.750 W 

C4
Rentadora,  rentavaixelles i acumulador 
elèctric

3 C9 Previsió condicionament d’aire - 5.750 W 

C5
Preses de corrent de les cambres de 
bany i preses auxiliars de la cuina 

6 C10 Assecadora independent 1 - 

C11
Previsió de sistema d’automatització, gestió 
tècnica de l’energia i de seguretat 

- 2.300 W 

C12
Previsió de circuits addicionals del tipus C3 o
C4 o del C5 quan el nombre de preses > 6 

C3  2 
C4  3 
C5  6 

-

PUNTS D’UTILITZACIÓ 

NOMBRE MÍNIM de mecanismes segons

COMPLIMENT EN 
PROJECTE ESTANÇA CIRCUIT MECANISMES: 

Superfície (S) o Longitud (L) estança         amb un MÍNIM de E. Bàsica  E. Elevada 

Accés  C1 Polsador timbre - 1 

Punts de llum - 1 C1

Interruptor 10 A - 1 

Vestíbul

C2 Base 2p+T  de 16 A  - 1 

Punts de llum 1 si S  10 m2 ;  2 si S>10 m2 1C1

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1 

C2 Base 2p+T  de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)       3 (1)

C8 Presa de calefacció 1 si S  10 m2 ;  2 si S>10 m2 1

Sala d’estar  

C9 Presa d’aire condicionat 1 si S  10 m2 ;  2 si S>10 m2 1

Punst de llum 1 si S  10 m2 ;  2 si S>10 m2 1C1

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1 

C2 Base 2p+T de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)     3 (1)

C8 Presa de calefacció - 1 

Dormitoris 

C9 Presa d’aire condicionat - 1 

Punts de llum - 1 C1

Interruptor 10 A - 1 

C5 Base 2p+T de 16 A  - 1 

Banys 

C8 Presa de calefacció - 1 

Punts de llum 1 cada 5 m de longitud  1 C1

Interruptor/commutador 10A 1 a cada accés 1 

C2 Base 2p+T de 16 A  1 si L  a 5 m ;  2 si L> 5m 1

Passadissos 
o
distribuïdors 

C8 Presa de calefacció - 1 

Punts de llum 1 si S  10 m2 ;  2 si S>10 m2 1C1

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1 

C2 Base 2p+T de 16 A  extractor i frigorífic 2 

C3 Base 2p+T de 25 A  cuina i forn 1 

C4 Base 2p+T de 16 A  rentadora, rentavaixelles i acumulador 3 

C5 Base 2p+T de 16 A  sobre el pla de treball     3 (2)

C8 Presa de calefacció - 1 

Cuina 

C10 Base 2p+T de 16 A  assecadora 1 

Punts de llum 1 si S  10 m2 ;  2 si S>10 m2 1Terrassa i 
vestidors 

C1

Interruptor 10A 1 per cada punt de llum obligatori 1 

Punts de llum 1 si S  10 m2 ;  2 si S>10 m2 1C1

Interruptor 10A 1 per cada punt de llum 1 

Garatges 
unifamiliars i 
altres

C2 Base 2p+T de 16 A  1 si S  10 m2 ;  2 si S>10 m2 1

(1) On es prevegi la instal.lació d’una presa per al receptor de TV, la base corresponent haurà de ser múltiple i es considerarà com una sola base 
(2) Es col·locaran fora del volum delimitat pels plànols verticals situats a 0,50m de l’aigüera i de la placa de cocció o cuina                                                               3/6
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INSTAL.LACIÓ INTERIOR DELS HABITATGES    (RD 842/2002 ITC BT-25)

(1) Per al càlcul de la secció (s) dels circuits s’ha considerat dos conductors i Terra amb aïllament de PVC sota tub, segons ITC-BT 19 
(2) El conductor de protecció serà de 2,5 mm2 si no forma part de la canalització d’alimentació i disposa de protecció mecànica (ITC-BT 19) 
(3) Els fusibles del desdoblament del circuit C4 es poden substituir per magnetotèrmics                                                                                                                     4/6

E
-4

  I
n

st
al

·la
ci

o
n

s 
el

èc
tr

iq
u

es
 e

n
 B

T
 (
R
D
 8
42
/2
00
2)
  
   
  O
fic
in
a
 C
on
su
lto
ra
 T
è
cn
ic
a
. 
C
o
l·l
eg
i d
’A
rq
u
ite
ct
e
s 
de
 C
a
ta
lu
n
ya
  
   
 m
a
ig
 d
e
 2
00
5
 

ESQUEMES UNIFILARS TIPUS 

-  Es col.locarà, com a mínim, un interruptor diferencial de 30mA, per cada 5 circuits instal.lats
En el cas de que el circuit C4, corresponent a l’alimentació a rentadora, rentavaixelles i termo elèctric, es desdobli en una línia independent 
per a cada aparell, s’accepta la instal.lació d’un únic diferencial encara que el nombre de circuits sigui més gran de 5. 

-  Els circuits C1 i C2 es poden desdoblar sense tenir que passar a electrificació elevada sempre i quan no es superin els màxims admissibles 
(30   per a C1 i 20 per a C2).

ELECTRIFICACIÓ BÀSICA TIPUS

CIRCUITS Conductor
(1)

s  (mm2)
Ø tub 
(mm)

nombre 
punts

Long. 
 (m)

C1 Il.luminació 2x1,5+1,5
(2) 16 30 28,9 

C2
Preses 
generals

2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4

Rentavaixelles
rentadora i   
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

C5
Banys i  
cuina

2x2,5+2,5 20 6 30,1 

CIRCUITS Conductor
(1)

s   (mm2)
Ø tub 
(mm)

nombre 
punts

Long.    
(m)

C1 Il.luminació 2x1,5+1,5
(2) 16 30 28,9 

C2
Preses 
generals

2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 Rentadora 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C4 Rentavaixelles 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C4
Acumulador 
elèctric

2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C5
Banys i  
cuina

2x2,5+2,5 20 6 30,1 

ELECTRIFICACIÓ ELEVADA 

Exemple:  Habitatge amb calefacció elèctrica  i necessitat de desdoblament dels circuits C1 i C2 (il.luminació i preses generals d’endolls respectivament). 

CIRCUITS Conductor
(1)

s    (mm2)
Ø tub 
(mm)

nombre 
punts

Long.    
(m)

C1 Il.luminació 2x1,5+1,5
(2) 16 30 28,9 

C6 Il·luminació 2x1,5+1,5
(2) 16 30 28,9 

 C8.9
Calefacció /Aire 
condicionat 

2x6+6 25
potència 
màxima 
5.750W

46,3

 C8.9
Calefacció /Aire 
condicionat 

2x6+6 25
potència 
màxima 
5.750W

46,3

C10 Assecadora 2x2,5+2,5 20 1 64,4

      

C2
Preses 
generals

2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C7
Preses 
generals

2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4

Rentavaixelles
rentadora i   
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

C5
Banys i  
cuina

2x2,5+2,5 20 6 30,1 

ESQUEMA A

(3)

ICP
Interruptor de  
Control de 
Potència 

IGA
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID
Interruptor 
Diferencial 

ICP
Interruptor de  
Control de 
Potència 

IGA
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID
Interruptor 
Diferencial 

ESQUEMA B

ICP
Interruptor de 
Control de 
Potència 

IGA
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID
Interruptor 
Diferencial

ID
Interruptor 
Diferencial 

40A
30mA

40A
30mA 

10A

10A

25A

25A

16A

16A

16A

25A

20A

16A

16A
(3)

16A

40A
> U 

> U 

> U 

> U 
Protector contra sobretensions: quan es faci necessària la protecció contra sobretensions permanents i/o transitòries aquest  es col·locarà entre l’IGA i 
l’ID. Algunes companyies subministradores –entre elles FECSA ENDESA- exigeixen, en qualsevol cas, la protecció contra sobretensions permanents. 

✔

✔

34



ANNEX:  PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

  (5, 6, 9 i 10 se’n fa referència a l’apartat de l’esquema elèctric) ;                       (*)  Paràmetres fixats per  les Normes Tècniques Particulars de FECSA ENDESA                   5/6
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1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ (BT-06 i BT-07) 

2 ESCOMESA (BT-11) 

Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas 
(consultar amb l’empresa de serveis) 

3 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP) (BT-13) 

Col.locació 

Característiques 

Cas particular  

En façana exterior dels edificis amb lliure i permanent 
accés. Si la façana no llinda amb la via pública es 
col.locarà en el límit entre la propietat pública i privada 

Escomesa soterrada:
- nínxol en paret (mesures aproximades 60x30x150cm) 
- la part inferior de la porta estarà a un mínim de 30cm 
del terra 
Escomesa aèria:
- en muntatge superficial 
- alçada des del terra entre 3 i 4 m 

Un únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix 
punt: CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA
Característiques 
- No s’admet en muntatge superficial 
- Nínxol en paret (mesures  55x50x20 cm) 
- Alçada de lectura dels equips entre 0,70 i 1,80m 

4 LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA) (BT-14) 

 7

8

10

4

11

 3

 2

 1

12

Pas

Col.locació 

Traçat per zones d’ús comunitari, el més curt i recte 
possible

Conductors:

- en tubs encastats, soterrats o en muntatge superficial 

LGA instal.lada a l’interior de tub 
Diàmetre exterior del tub segons la secció del cable (Cu)

fase (mm2) 10  16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

D tub   (mm) 75 75  110  110 125 140 140  160 160 180 200

- a l’interior de canal protector, la tapa de la qual cal 
que s’obri amb un estri. Haurà de permetre l’ampliació 
de la secció dels conductors en un 100%.  

- a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica. 
Haurà de permetre l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%.

7 EMPLAÇAMENT DELS COMPTADORS (BT-16)

Col.locació

Ubicació

- De forma concentrada en armari o local 
- De forma individual per a un únic usuari independent o 
dos usuaris alimentats des d’un mateix punt (Caixa de 
protecció i mesura)  

- Fins a 12 plantes, centralitzats a planta baixa, entresol o 
primer soterrani. (*)situat a la PB; previ acord amb la Cia. i 
segons condicions es podrà ubicar a l’entresol o 1r soterrani
- Més de 12 plantes: concentració per plantes intermèdies. 
(Cada concentració comprendrà els comptadors de 6 o més plantes)

- Es podran disposar concentracions per planta quan el nombre 
de comptadors a cada una de les concentracions sigui > 16 

Característiques 
generals

- Fàcil i lliure accés (des de portal o recinte de porteria) 
- Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis.  
- No pot servir de pas a altres locals.  
- Ha de disposar de ventilació i il.luminació suficient 
- A l’exterior es col.locarà un extintor d’eficàcia mínima 21B 
- Alçada de col.locació dels comptadors:  

h  0,25m des del terra (part inferior)    
h 1,80m alçada de lectura del comptador més alt 

- Per a un nombre de comptadors   16  armari  
 16  local

Local Característiques particulars Armari (per a  16 comptadors)  Característiques particulars

0.200.20

- Alçada mínima 2,30 m 

- La paret suport dels 
comptadors tindrà una 
resistència  a la d’una paret 
de maó foradat de 15 cm 

- Disposarà de bonera quan 
la cota del terra sigui igual 
o inferior a la dels espais 
limítrofs 

- Encastat o adossat sobre un 
parament de la zona 
comunitària 

- No tindrà bastidors intermedis 
que dificultin la seva  
instal.lació o lectura 

- Comportament davant del foc:
Paraflames E  30

8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)  (BT-15)

Pas

Col.locació

Per llocs d’ús comunitari o determinant servituds de pas. 

Conductors aïllats en: 
Tub: (encastat, enterrat o en  muntatge superficial) Dext  32mm 
Permetrà l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%. 
Es disposarà d’un tub de reserva per a cada 10 DI i en locals 
sense partició un tub per cada 50m2 de superfície. 
Canal protector: Permetrà l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 
Conductes tancats d’obra: Dimensions mínimes

 AMPLADA (m) del conducte d’obra  
segons profunditat de col.locació (P)

DERIVACIONS   12 13-24  25-36  36-48  

P=0,15 m una fila 0,65 1,25 1,85 2,45 
P=0,30 m dues files 0,50 0,65 0,95 1,35 

Característiques  
dels conductes 
tancats d’obra 
verticals 

Seran d’ús exclusiu, EI-120, sense corbes ni canvis de 
direcció, tancats convenientment i precintables.  
Aniran encastats o adossats al forat de l’escala o zones 
d’ús comú. 

Cada tres plantes, com a mínim, es disposarà 
d’elements tallafocs i tapes de registre. 

Tapes de registre:
- Ubicació:  part superior a  0,20m del sostre 
- Característiques   - E 30

- Ample > ample de la canal  
- Alçada  0,30m

- Comportament al foc: local de risc especial baix (tancaments EI-90, 
porta EI2 C5-45) i parets B-s1,d0 i terres BFL-s1 

- A més dels comptadors, el local podrà contenir: 
    Equip de comunicació i gestió de dades a instal.lar per Companyia 
Quadre General de Comandament i Protecció dels serveis comuns

Porta 0,70 x 2,00m 21B

21B

1,00m (*)

 0,45
recomanable 16A+T

E

E

 1,50m 

0,70

 1
,1
0 

(*
) 

 1
,5

0

 1,50m 

✔
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ANNEX:  PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

(1) Els cordons aïllants d’interruptors de tirador estan permesos en els volums 1 i 2, sempre que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 60.669-1 
(2) La instal·lació de calefacció per terra poden instal·lar-se sota qualsevol volum sempre que estigui coberta per una malla posada a terra o per una coberta 

metàl·lica connectada a una connexió equipotencial local suplementària segons apartat 2.2 de la ITC BT-27                                                                          6/6
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11 CAIXA PER A L’INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (BT-17)

Col.locació: Immediatament abans dels altres dispositius generals de comandament i protecció, en compartiment independent i 
precintable. Aquesta caixa es podrà col.locar en el mateix Quadre de l’habitatge

12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT-17)

Col.locació: En habitatge, al costat de la porta d’entrada. Alçada  entre 1,40m i 2,00m  
En locals comercials, el més a prop possible d’una porta d’accés d’aquests. Alçada de col.locació 1,00m
En locals d’ús comunitari o pública concurrència  no accessibles al públic.

13 INSTAL.LACIÓ INTERIOR DE L’HABITATGE : VOLUMS DE PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27)

Als locals que contenen banys o dutxes es 
contemplen quatre volums amb diferent grau de 
protecció. 
El grau de protecció es classifica en funció de l’alçada 
del volum. 

Els cel-rasos i mampares  no es consideren barreres a 
efectes de separació entre volums. 

VOLUM 0 
Compren el volum de l’interior de la banyera o dutxa. 

VOLUM 1 
  Limitat per - El pla horitzontal superior al volum 0 i el 

pla horitzontal situat a 2,25m per sobre 
del terra i el pla vertical al voltant de la 
banyera o dutxa. 

El volum 1 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible sense l’ús 
d’un estri. 

VOLUM 2 
  Limitat per - El pla vertical exterior al volum 1 i el pla 

vertical paral.lel situat a una distància 
de 0,60m 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per damunt del terra 

Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per 
damunt del terra, l’espai comprés entre el volum 1 i el 
sostre o fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 2. 

VOLUM 3 
Limitat per - El pla vertical exterior al volum 2 i el pla 

vertical paral.lel situat a una distància de 
2,40m d’aquest 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per sobre del terra 

R 0.60

R 0.60

R 0.60

R 0.60 Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per sobre 
del terra, l’espai comprés entre el volum 2 i el sostre o 
fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 3. 

El volum 3 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible mitjançant 
l’ús d’un estri, sempre que, el tancament del volum 
garanteixi una protecció com a mínim IP-X4. 
(Aquesta classificació no és aplicable a l’espai situat 
per sota de les banyeres d’hidromassatge i cabines) 

UBICACIÓ DELS MECANISMES I APARELLS EN ELS DIFERENTS VOLUMS DE PROTECCIÓ EN ELS LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27)

VOLUM 0 Mecanismes (1)

Altres aparells fixos (2)
No permesa 

Aparells adequats a les condicions d’aquest volum i que només poden ser instal.lats en ell.

VOLUM 1 Mecanismes (1)

Altres aparells fixos (2)

No permesa, excepte interruptors de circuits de molt baixa tensió, MBTS, alimentats a una tensió nominal de 
12V de valor eficaç en alterna o de 30V en continua, estant la font d’alimentació instal.lada fora dels volums 0, 1 i 2. 

Aparells alimentats a MBTS (12V ca o 30V cc) 
Escalfadors d’aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la seva norma 
aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor 
 30 mA, segons la norma UNE 20.460-4-41

VOLUM 2 Mecanismes (1)

Altres aparells fixos (2)

No permesa, excepte interruptors o bases de circuits MBTS la font d’alimentació dels quals estigui instal.lada 
fora dels volums 0,1 i 2. 
Es permet també la instal.lació de blocs d’alimentació d’afaitadores que compleixen amb UNE-EN 60.742 o 
UNE-EN 61558-2-5 

Tots els permesos per al volum 1 
Lluminàries, ventiladors, calefactors, i unitats mòbils per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 
corrent diferencial de valor no superior als 30 mA segons norma UNE 20460-4-41

 VOLUM 3 Mecanismes (1)

Altres aparells fixos (2)

Es permeten les bases només si estan protegides o bé per un transformador d’aïllament, o per MBTS o per un 
interruptor automàtic de l’alimentació amb un dispositiu de protecció per corrent diferencial de valor no 
superior a 30 mA, tots ells segons els requisits de la norma UNE 20.460-4-41 

Es permeten els aparells només si estan protegits per un transformador d’aïllament; o per MBTS; o per un 
dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor no superior als 30 mA, tots ells segons els requisits 
de  la norma UNE 20.460-4-41
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Previsió d’espais per a les instal·lacions de telecomunicacions ICT 5/5

Referència de projecte: 

ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011        OCT Oficina Consultora Tècnica    COAC                  v.2     novembre 2011 

Canal i tzació interior d’usuari  (11)  

Característiques:

- s’utilitzarà una configuració en forma d’estrella 

- s’hi intercalen els registres de pas necessaris  

(veure 9) 

Tubs   

Independents, encastats i de  20mm

Canals

En muntatge superficial o enrasats, amb 3 espais 
independents, com a mínim 

Safates

Admeses en locals comercials i oficines 

Registre de presa (12)  

Ubicació:

- encastats a la paret 

- en locals i oficines 
poden anar encastats al 
terra o també muntats 
en torretes 

Observacions: 

- hi haurà una presa de 
corrent  a 50cm com a 
màxim del registre de 

presa.
(Aquesta presa de 
corrent no incrementa 
necessàriament el 
nombre d’endolls 
mínims per estança que 
estableix el REBT 2002) 

Nombre de registres 

h a b i t a t g es
Cables de 

parells
trenats 

TBA

(coaxials) 

RTV

(coaxials) 

A cada una de les 2 estances 
principals 

2 1 1

A la resta d’estances, exclosos 
banys i trasters 

1 - 1

A prop del PAU 1 registre per a presa configurable 

Loc a l s ,  o f i c i ne s  i  es ta nc es  c o m u ne s  de  l ’ e d i f i ca c i ó

Distribuïts en estances 1 1 1

Sense distribució 
No s’instal·laran, pendent d’execució del 

projecte de distribució 

Equips de captació,  adaptació i  d istr ibució de senyal  de RTV i  
RTVSAT (13)  

Ubicació:

A la part superior de l’edifici. Es reservarà un espai físic lliure d’obstacles, accessible des de l’interior de l’edifici, 
per a la instal·lació d’elements de captació de senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit. 

Equips de captació i adaptació:

P a l s  d ’ a n te n es  

- Materials resistents a la corrosió 

- Alçària màxima   6m (per alçades superiors s’utilitzaran torretes) 

- Distàncies de separació: 

- a línies elèctriques   1,5 longitud del pal 

- a l’obstacle o pal més proper  5m 

- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçària d’ubicació del sistema respecte el terra: 

- < 20m: 130 km/h 

- > 20m: 150 km/h 

- Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de xemeneies i altres obstacles 

- Impediran o dificultaran l’entrada d’aigua  o, com a mínim, garantiran la seva evacuació 

An t e n a  T er r es t r e  

- El  pal d’antena es connecta a la presa de terra de l’edifici a través del camí més curt possible amb 

cable de secció  25 mm
2

An t e n a  s e r v e i  p e r  s a t è l · l i t  

- Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o aquelles en les quals el cos humà pugui 
establir contacte hauran d’estar a potencial de terra o adequadament aïllades. 

- L’equipament de captació permetrà la connexió d’un conductor de coure de secció    25 mm
2
 amb el 

sistema de protecció general  de l’edifici. 

Aspectes generals

Compatibilitat electromagnètica 

- El sistema general de terra de l’edificació ha de tenir un valor de resistència elèctrica  10

Seguretat entre instal·lacions 

- Cal procurar la màxima independència entre les instal·lacions de telecomunicacions i la resta de serveis. 

- Creuament amb altres serveis: preferentment les canalitzacions de telecomunicacions passaran per sobre de 

les dels altres serveis. Es garantirà una separació  10cm en traçat paral·lel i  3cm per a creuaments. (en el 

cas de la canalització interior serà suficient garantir  3cm en ambdós casos).

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

11 Canal i t zac ió  in ter ior  
d ’usuar i

Canalització que suporta la xarxa 
interior de l’usuari i connecta els 
registres d’acabament de xarxa i 
els registres de presa. S’hi 
intercalaran els registres de pas 
necessaris per facilitar l’estesa de 
la xarxa interior de l’usuari. 

12 Regis t re  de  presa  

Elements que allotgen les bases 
d’accés terminal (BAT) o preses 
de l’usuari. 

13 Equips  de captac ió ,  
adaptac ió  i  d is t r ibuc ió  
de  senya l  de  RTV i  
RTVSAT 

Elements necessaris per a la 
captació i adaptació de les 
senyals de radiodifusió sonora i 
televisió terrenal . 

Obligatori l’element que realitzi la 
mescla per permetre la 
incorporació a la xarxa de 
distribució primària de senyals de 
RTVSAT

PAU 
p u n t  d ’ ac c és  a  l ’ u s u a r i  

TBA
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  amp la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o ns  pe r  c a b l e

RTV
R a d io d i f us i ó  s o n o r a  i  T e le v i s i ó  
t e r re na l

RTVSAT
S e r ve i s  d e  Rad i od i f us i ó  s o no r a  
i  Te le v i s i ó  pe r  s a tè l · l i t

13

 9 

4
44

4

1202-radas
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

MN1 Edificació 

Normativa d’àmbit estatal i autonòmic 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la 
vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal 
tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la 
Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i 
disposicions municipals. 

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

Normativa tècnica general d’Edificació 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que 
sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10).

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
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Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 
Ús de l’edifici  

 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                             

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  
 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y 
acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes 
que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 

(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les 
obres comencin dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa 
reguladora i, en el seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de 
l’esmentada llicència, es pot aplicar:

CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’utilització                                

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                        

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 
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Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

 

Seguretat en cas d’incendi 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes 
que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10).

 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin dins 

del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, en el 
termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

 
 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes 
que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10).

 
(*) En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin 

dintre del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu 
defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot 
aplicar: 
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 CTE DB Part I Exigències bàsiques de Seguretat d’Utilització, SU  

CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’Utilització  

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SU-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).  

 

Salubritat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 
11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
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CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 
11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

    NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI
 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 
11.03.10). 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes 
que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10).

(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin 
dintre del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, 
en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 
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CTE DB SU Seguretat d’Utilització, SU 1 i SU 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que 
remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 
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RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
 

Instal·lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
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CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de 
les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 

Instal·lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones                    

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) en vigor a partir del 2/10/2011, a partir de la seva entrada en vigor quedar derogat el RD 
401/2003 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones                    

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de 
satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O. 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 

Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

47



 
 

REFORMA INTERIOR D’HABITATGE PRIMER SEGONA DE CARRER RADAS 12 DE  BARCELONA –juny 2012 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes 
que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10).

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/1980 (BOE: 8/8/80). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. ???

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

Residuos 

Ley 6/1993, de 15 juliol , modificada per la Ley 15/2003, de 13 de juny i per la Ley 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002, de 8 febrer 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D. 89/2010, 26 juliol, (DOGC:06/07/2010), (en vigor des del 6 d’agost de 2010 per a sol·licitud de llicència d’obres. Deroga els Decrets 
D 201/1994 i D. 161/2001) 

(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 06.08.10 i sempre que les obres comencin dintre del 
termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny  

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
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Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99); Modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any
2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC: 7/10/92) 
  

 

Normativa d’àmbit  municipal 

Normes urbanístiques del pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de  Barcelona.   
 Districte de Sants-Montjuïc. Aprovació definitiva  20-7-2000 

 

 

Barcelona,  juny de 2012 

 

 

 

 

 

Pep Buxadé Sarsanedas      Elena Valls i Puigcorbé 
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AM. AMIDAMENTS 
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PREU AMID MPORT

pa

1,00

PREU AMID MPORT

m2

h
rebedor 2,20 x 3,27 7,19

habitació 1 2,20 x 3,27 7,19
habitació 2 3,80 x 3,27 12,43

traster 1-sala 2,23 x 3,27 7,29
traster 1-habitació 2,23 x 3,27 7,29

traster 1 1,20 x 3,27 3,92
cuina-safareig 3,11 x 3,27 10,17
alcoba hab 2 2,62 x 1 2,62

58,11

pa

1,00

pa

1,00

m2

h
habitació 1 1,00 x 2,5 2,50
habitació 2 1,00 x 2,5 2,50

5,00

m2

h
habitació 2 3,85 x 3,27 12,59

12,59

m2

sala d'estar 2,58 x 0,15 0,39
0,39

p.a.

1,00

m2

29,60
cuina 2,16 x 3,15 6,80

safareig 1,53 x 3,15 4,82
bany 1,50 x 0,9 1,35

12,97

pa

1,00

PREU AMID MPORT

m2

h
enva dutxa 1,2 x 2,5 3,00

enva inodor 2,54 x 1,2 3,05
6,05

AMIDAMENTS PER LA REFORMA INTERIOR DE L'HABITATGE AL CARRER RADAS 12 1ER 2ONA DE BARCELONA

01-ENDERROCS

Arrencada de mobles de cuina existents, incloent pica, marbres, armaris, caldera i part proporcional d'arrencada i
anul.lació d'instal.lacions (aigua, electricitat, ventilació i sanejament) amb mitjans manuals i/o mecànics, transport
de la runa a contenidor i transport posterior a abocador. Inclou enderroc d'enrajolat i fusteria exterior

Enderroc de perfil metàlic de sostre que fa de talla-llum que apoya a envans, amb mitjans manuals i/o mecànics, 
incloent apuntalment amb transport de la runa a contenidor. 

Ajuda, dels treballs  de paleteria necessaris per la correcte execució i muntatge del reforç estructural consistent en 
l'apuntalament puntual de bigues i forats a envans per passar les pletines,  i/porcentatge estimat per el consum de 
petit material i de medis auxiliars

Enderroc d'envans existents de fabrica de maó de 4cm, inclòs extracció de fusteria interior amb arrencada de 
bastiment, amb mitjans manuals i/o mecànics, incloent apuntalment i transport de la runa a contenidor. L'enderroc 
s'ha de realitzar posteriorment al reforç de les bigues.

Arrencada de sanitaris existents , inclou enderroc d'una dutxa, pica i  1 wc. Incloent part proporcional d'arrencada i 
anulació de les connexions, amb mitjans manuals i/o mecànics amb transport de la runa a contenidor. Inclou 
enderroc d'enrajolat i fusteria exterior.

00-PREVIS

Retirada de fals sostre de guix existent a la cuina, safareig i bany, motllures, cantoneres i tensors o anclatges que el 
suporten, amb mitjans manuals i/o mecànics, incloent apuntalment amb transport de la runa a contenidor. El fals 
sostre del safareig s'eliminirà només la part central per tal d'evitar desperfectes a l'envà exterior. 

Obertura de forats a envans existents de fàbrica de maó de 4cm, amb mitjans manuals i/o mecànics, incloent 
apuntalament i transport a runa.

Repicat d'enguixat de paret a l'habitació principal i aplicació de tapa-poros per deixar el maó massis vist, amb 
mitjans manuals i/o mecànics amb transport de la runa a contenidor.

Arrencada de totes les instal.lacions existents d'electricitat, aigua, telefon, petit sanejament i antena de tv.de tot 
l'habitatge, i radiador de gas a sala d'estar.

Transport de  runa amb contenidor col•locat a peu d'obra, carregat amb mitjans manuals i temps d'espera per a la 
càrrega. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris definits al pla de seguretat i salut, 
transport i descàrrega l'abocador autoritzat més proper, inclòs canon i taxes d'abocador.

Envà amb maó de 7cm  col.locat amb morter de ciment portland M-80/A dossificació 1:4 .Inclou tots els treballs, 
materials, mitjans auxiliars necessaris per a la seva formació. Envà dutxa inclou calaix per sabonera

02-PALETERIA
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m2

h
bany-cuina 2,94 x 3,27 9,61

0,75 x 3,27 2,45
cuina-habit 2 2,94 x 3,27 9,61

1,44 x 3,27 4,71
tapat portes 0,65 x 2 1,30

0,65 x 2 1,30
28,99

m2

h
sala-hab 1 2,6 x 3,27 8,50
sala-hab 2 4,7 x 3,27 15,37

23,87

m2

bany 2,45 x 1,4 3,43
cuina 2,25 x 2,85 6,41

9,84

m2

altell 1,58 x 1,3 2,05
2,05

m2

h
bany 2,5 x 1,2 3,00

1,2 x 2,5 3,00
1,4 x 2,5 3,50
3 x 2,5 7,50

0,75 x 2,5 1,88
2,26 x 2,5 5,65

cuina 1,5 x 1,6 2,40
26,93

m2

safareig 2,14 x 2,5 5,35
0,85 x 2,5 2,13
0,85 x 2,5 2,13
2,29 x 2,5 5,73

17,73

m2

calaix sabonera dutxa 1,4 x 0,18 0,25
0,4 x 0,18 0,07

prestatge sobre inodor-lavabo 2,54 x 0,18 0,46
vertical 1,3 x 0,18 0,23

1,02

p.a.
perfil 2.40

2.40
m2

bany i dutxa 5,85
5,85

m2

safareig 0,9 x 2,3 2,07
2,07

Col.locació de paviment amb rajoles de gres porcelànic col.locat amb llana dentada. Inclou tots els treballs, materia
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva formació, inclòs rejuntat. Tipus rajoles safareig: 30x30cm  de segona 
categoria. (22€/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 600 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.

Cel ras continu de plaques de guix laminat hidròfuga, per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), 
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a 
màxim

Col.locació de paviment de bany amb gres porcelànic col.locat amb llana dentada. Inclou tots els treballs, materials i 
mitjans auxiliars necessaris per a la seva formació, inclòs rejuntat. Inclou paviment dutxa. Tipus rajoles gresite 
5x5cm (50€/m2)

Col.locació de tub metàlic 100.50.3 de reforç de les biguetes recolzades sobre el mur de la porta d'accés. 

Enrajolat dels paraments verticals de bany i cuina amb rajola blanca esmaltada de 20x20cm de segona. Inclou 
l'arrebossat previ reglejat i arestat preparat per a rebre la rajola dels paraments verticals. Buit per ple

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lligada a paret existent normal N amb 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada 
mecànicament. Aquest trasdossat s'ha de realitzar abans de l'enderroc dels envans, per tal de donar inercia als 
envans que queden. Buit per ple

Formació d'altell al bany format per un entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats 
perimetralment i perfils secundaris col·locats cada 400 mm, amb placa de guix laminat hidròfuga per a pintar, de 
12,5mm de gruix col.locat inferiorment i superiorment. A sobre col.locació de fusta hidròfuga d'acabat de 25mm de 
gruix i porta d'accés horitzontal del mateix tipus de 80x80cm. veure planols. Inclou tancament vertical al cantó del 
bany amb plaques de guix i perfils d'acer galvanitzat.

Enrajolat dels paraments verticals de bany i cuina amb rajola tipus "metro" rectangular  (22€/m2) .Inclou l'arrebossat 
previ reglejat i arestat preparat per a rebre la rajola dels paraments verticals.

Folrat de silestone blanc zeus amb un gruix de 12mm. per realitzar el tancament dels calaixos interiors de dutxa. 
Sobre lavabo i encontre vertical amb la dutxa. 
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m2

dutxa 1,2 x 1,4 1,68
1,68

m2

sobre cuina 2,85 x 0,7 2,00
frontal cuina 2,85 x 0,6 1,71

sobre cuina 2 1,52 x 0,6 0,91
laterals 0,6 x 0,7 0,42

0,6 x 0,7 0,42
5,46

m2

estanteries 1,2 x 0,15 0,18
1,2 x 0,15 0,18
1,2 x 0,15 0,18

0,54

m2

fixe 0,8 x 2,35 1,88
porta 1,9 x 0,6 1,14

3,02

p.a.

1,00

PREU AMID MPORT

p.a.

1,00
p.a.

1,00
p.a.

1,00
p.a.

1,00
ud

1,00
p.a.

1,00

PREU AMID MPORT

p.a.

1,00

PREU AMID MPORT

p.a.

1,00

05- ELECTRICITAT I VEU I DADES

Instal.lació de pica de cuina d'1 sinus, per sota del marbre de cuina. Totalment instal.lada.(suministre pica per la 
propietat)

04-LAMPISTERIA

Instal.lació d'aigua amb tubs de coure del diametre convenient, aillats, en instal.lació oculta, incloent-hi  claus de pa
generals, claus de pas en cada punt de conexió aparell sanitari, elements de suportació i muntatge, per alimentació 
dels seguents punts de consum: caldera, rentadora, rentaplats, pica cuina,  rentamans, inodor i dutxa. Pas 
d'instal.lacions  pel terra i regata vertical. Inclou instal.lació aparell osmosis (suministrat per la propietat)

Instal.lació de sifó vist cromat  per acoplar a lavabo del bany. Totalment instal.lat. (suministre per la propietat)

Modificació de connexió de desguàs del tub de pvc d.100 mm del pati per buscar nova connexió pel bany. Inlcou 
material auxiliar i penjar-se des de la finestra del bany amb tots els mitjans de seguretat necessaris.

Suministre i col.locació de tres estanteries per cuina de silestone blanc zeus de 2cm de gruix pulides per totes les 
cares vistes i encaixades amb la rajola de la paret

Ajuda, dels treballs conjunts de paleteria necessaris per la correcte execució i muntatge de les instalacions 
d'aigua,gas, electricitat, calefacció, tv  i telefonia, i/porcentatge estimat per el consum de petit material i de medis 
auxiliars. Inclou totes les regates pel terra i algunes verticals per a la instal.lació de tubs coarrugats i caixes de 
derivació.

Realització de dutxa d'obra: formació de pendents amb morter, làmina impermeabilitzant amb vàlvula soldada 
termicament d'origen i recobriment vertical de paret fins a 20cm. Inclou  repicat de paviment existent per instal.lació 
de bunera amb sifó i reixeta  d'acer inoxidable allargada de 1,2ml  amb sortida vertical. La dutxa estarà elevada 
15cm per permetre la sortida del tub d'evacuació inferiorment.

Suministre i col.locació de silestone blanc zeus per sobre de cuina (2cm) i frontal (1,2cm)  segons plànols adjunts,  
i/p.p de mitjans auxiliars. Amb formació de forat pulit per pica, forat per encimera, forat per cubo de les escombreies 
empotrat de dia 23cm i dues aixetes. Inclou tres estanteries del mateix material de 2cm de gruix pulides per totes les 
cares vistes i encaixades amb la rajola de la paret

Suministre i col.locació de màmpara de dutxa amb una part fixe i una porta batent de vidre de seguretat 5+5 
transparent, muntat sobre perfils d'acer inoxidable superior i lateral paret.. Perfil inferior de 7cm d'alçada per poder 
absorvir pendent de la dutxa. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i petit material.

03-SANEJAMENT I APARELLS SANITARIS

Instal.lació i connexió de petit desguàs amb tubs de pvc d.40,60,80 mm, per desguàs aparells sanitaris de wc, pica 
cuina, rentamans, dutxa, caldera, rentadora i rentaplats.

Nova instal.lació de connexió elèctrica des de quadre general de protecció interior fins a quadre comunitari d'escala. 
Tot segons normativa d'aplicació, incloent el suministre de materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris.

Instal.lació d'inodor de tanc alt, sortida hortizontal, clau d'esquadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20cm., unió 
simple PVC de 110 mm.,totalment instal.lat.( suministre per la propietat) Tassa ROCA MERIDIAN  520

Instal.lació de lavabo de bany de mural. Inclou bunera sifònica totalment instal.lada.(suministre per la propietat) 
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p.a.

1,00

ud

34,00

ud

7,00

ud

4,00

ud

6,00

ud

1,00

pa

1,00

pa

1,00

ud

2,00

ud

1,00

ud

1,00

ud

1,00

ud

1,00

ud

1,00

Timbre i brunzidor, model simon 28, color blanc, s'inclou marc i placa per caixa universal empotrat. s'inclouen 
elements de suportació i muntatge. Totalment instal•lat, comprovat i en funcionament

Suministra i instal.lació de llums sota moble de cuina, tipus regleta amb interruptor amb fluorescent model G5 color 
calid,  model simon 28,  llargada total 180cm.( 2unitats de relgeta). S'inclouen elements de suportació i muntatge. 
Totalment instal•lat, comprovat i en funcionament

Instal.lació de ventilador de sostre amb llum incorporat comutat amb interruptor i comandament a distància. 
S'inclouen elements de suportació i muntatge. Totalment instal•lat, comprovat i en funcionament (Ventilador a 
suministrar per la propietat)

Instal.lació i suministre de dowlight encastats a fals sotre per bany i cuina. Tipus halògen de baix consum color 
càlid. S'inclouen elements de suportació i muntatge. Totalment instal•lat, comprovat i en funcionament 

Recol.locació de comptador de gas que actualment esta a la cuina, i posar-lo al safareig. Inclou tots els mitjans 
auxiliars, reixetes de ventilació segons normativa. Totalment instal.lat i comprobat.

Instal.lació i suministre d'interfon al costat de la porta d'accés. Totalment instal.lat, comprovat i en funcionament.

6-GAS

Conmutador d'encreuament 10 A, model simon 28, color blanc,s'inclou marc i placa. S'inclouen elements de 
suportació i muntatge. Totalment instal•lat, comprovat i en funcionament.

Instal.lació de gas amb canonades de coure envainats per fer la connexió des de la clau de pas que esta al pati 
interior fins la caldera, situat tot al safareig i instal.lació de punt de consum a la cuina pel paviment. Inclou tots els 
mitjans auxiliars, reixetes de ventilació segons normativa. Totalment instal.lat i comprobat.

Instal.lació dels elements a la cuina. Campana extractora encastada amb mobles alts de cuina i les conduccions 
pertinents amb forro de tub d'acer inox. fins a l'exterior amb barret protector. Instal.lació de forn  (conjuntament amb 
fuster). (campana i forn a suministrar  per la propietat)

Interruptor, model simon 28, color blanc, s'inclou marc i placa. S'inclouen elements de suportació i muntatge. 
Totalment instal•lat, comprovat i en funcionament.

Commutador 10 A,model simon 28, color blanc,s'inclou marc i placa. S'inclouen elements de suportació i muntatge. 
Totalment instal•lat, comprovat i en funcionament.

Instal.lació complerta d'electricitat per a un nivell mig, alimentant els punts assenyalats en els plànols, quadre 
general de comandament i protecció, subquadre de protecció, subquadre de distribució a la vivenda, amb els 
elements propis pel correcte funcionamnet de la instal.lació.Mínim de 6 línies independents, una d'elles per la 
nevera. Tot segons normativa d'aplicaciói/o plànols de projecte i incloent el subministre de materials, treballs i 
mitjans auxiliars necessaris. Inclou muntatge de llums.  (lampades a suministrar per la propietat) Pas d'instal.lacions 
pel paviment en cuina, banys i distribuidor, pas per sota paviment en sala i habitacions i regates verticals. Inclou el 
BULLETI de legalització

Endoll, model simon 28, color blanc, s'inclou marc i placa. S'inclouen elements de suportació i muntatge. Totalment 
instal•lat, comprovat i en funcionament.

Instal.lació complerta de telecomunicacions, incloent el punt d'accés de l'usuari,  2 punts de registre de presa de 
televisió i 2 punts de registre de presa de telefonia bàsica (un per telefon i l'altre per modem) . Pas d'instal.lacions  
pel terra i regates verticals 
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ud

1,00

ud

rebedor 5,00
habitació 1 9,00
habitació 2 10,00

sala 15,00
39,00

ud

1,00

PREU AMID MPORT

m2

h
bany 0,60 x 0,86 0,52

0,52

m2

h
safareig 0,36 x 1,16 0,42

0,42

PREU AMID MPORT

m2

h
rebedor 2,19 x 3,27 7,16

0,88 x 3,27 2,88
rebedor-habitació 1 6,63 x 3,27 21,68

habitació 1 4,70 x 3,27 15,37
façana prin 8,00 x 3,27 26,16

sala 4,70 x 3,27 15,37
3,90 x 3,27 12,75
1,20 x 3,27 3,92
2,20 x 0,77 1,69

habitació 2 3,90 x 3,27 12,75
2,80 x 3,27 9,16
3,80 x 3,27 12,43

141,32

m2

h
cuina 1,00 x 2,5 2,50

2,50

m2

sala 15,60
habitació 1 7,00
habitació 2 8,10

rebedor 2,80
33,50

08-FUSTERIA EXTERIOR

Instal.lació i suministre de finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment 
de base, amb una fulla oscilo-batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x86 cm, elaborada amb perfils de preu 
mig, sense persiana i element fixe superior. Vidre amb cambra d'aire translùcid

Instal.lació i suministre de finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment 
de base, amb una fulla oscilo-batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x86 cm, elaborada amb perfils de preu 
mig, sense persiana i element fixe superior. Vidre amb cambra d'aire translùcid

Suministra i instal.lació de calefacció amb canonades de coure o polipropile instal.lades pel terra i regates verticals 
fins a radiadors murals, inclou termostat i caldera mural de condensació a gas per a funcionament atmosfèric o 
estanc, per a gas natural o G.L.P., potència entre 6 i 24 kW, per a calefacció i ACS, amb marc de muntatge amb 
valvuleria, dipòsit d'expansió, cremador de premescla modulant, dispositius de seguretat integrats, bomba per al 
circuit de calefacció i vàlvula de 3 vies, amb programador-regulador electrònic digital del cremador per a treballar a 
temperatura constant, completament entubada i cablejada, muntada i en funcionament. Inclou tub de ventilació.

Pintat de parament vertical de guix a cuina, amb pintura de pissara, amb una capa de selladora i dues d'acabat. 
Inclou la preparació prèvia al pintat, repassos d'enguixat a bona vista de parament vertical interior, a alçada màxima 
de 2,50m.

Pintat de parament horitzontal de guix, revoltons entre biguetes, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa 
de selladora i dues d'acabat.  Inclou la preparació prèvia al pintat, repassos d'enguixat a bona vista, a alçada màxim
de 3,30m.

Instal.lació i suministre d'escalfa tovalloles d'acer tipus CL-50 acabat blanc de BaxiRoca, de 80 cm d'alçària, per a 
aigua calenta de 8 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb conjunt de valvuleria per a 
radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al radiador. Totalment 
instal.lat i en funcionament.

7-CALEFACCIÓ 

Pintat de parament vertical enguixat, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de selladora i dues 
d'acabat. Inclou la  preparació prèvia al pintat, repassos d'enguixat a bona vista de parament vertical interior, a 
alçada màxima de 3,3m. Buit per ple

9-PINTOR

Instal.lació i suministre de radiadors d'alumini tipus Dubal 60 pla de Roca amb 1 columna, de 570 mm d'alçària 
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb conjunt de 
valvuleria per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al 
radiador. Totalment instal.lat i en funcionament.
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m2

cuina 4,75
safareig 2,00

bany 6,00
12,75

m2

habitació 1 0,72 x 2 1,44
habitació 2 1,20 x 2,8 3,36

sala 1,20 x 2,8 3,36
porta d'accés 0,80 x 2,1 1,68

9,84

ml

rebedor 3,98
habitació 1 8,30
habitació 2 11,33

sala 10,25
33,86

m2

ml h ud
biguetes A 4,00 0,09 x 11 3,74
biguetes B 4,80 0,09 x 3 1,22

4,96

m2

fusta 1,58 x 1,3 2,05
porta 0,80 x 1,3 1,04

3,09
m2

llargada amplada ud
habitació : part inferior 4,00 0,14 x 5 2,80

laterals 1,00 0,09 x 10 0,85
sala: part inferior 5,70 0,14 x 5 3,99

laterals 2,00 0,09 x 10 1,70
estudi: part inferior 6,50 0,17 x 3 3,32

laterals 2,00 0,09 x 6 1,02
13,68

ud

1,00

ud

1,00

ud

1,00

ud

habitació 1 1,00
habitació 1 1,00

2,00

Pintat de fusta i porta de l'altell amb una capa segelladora i dues capes d'acabat esmalt sintètic.

FA2 Conjunt compost per dues portes (bany i safareig) enrasades amb panellat de paret de DM lacat. Inclou el 
suministre i el muntatge, inclos part proporcional de mitjans auxiliars i petit material. Veure plànol fusteria.

FA1 Conjunt de tancament del rebedor a l'habitació de DM lacat compost per: porta corredissa, estanteria amb porta 
corredissa i tarja fixe superior de vidre, inclou encontre superior amb les biguetes existents amb fusta. Vidre 
transparent de seguretat i acústic 5+5. Inclou el suministre i el muntatge, inclos part proporcional de mitjans auxiliar
i petit material. Veure plànol fusteria.

11-FUSTERIA

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura antihumitat amb acabat llis, amb una capa de selladora i dues 
d'acabat. Inclou la preparació prèvia al pintat, repassos d'enguixat a bona vista, a alçada màxima de 2,50m.

Pintat de portes exteriors i interiors de fusta a l'esmalt sintètic mate, amb una capa selladora i dues d'acabat. Rascat 
i lijat de les carpinteries existents. Balconera i finestra amb vidriera, comptat buit per ple

10-SEGURETAT I SALUT

Muntatge i desmuntatge d'elements de seguretat a l'obra d'acord amb l'Estudi de Seguretat i Salut i el Pla de 
Seguretat i Salut aprovat pel tècnic competent.

Pintat de sòcol de DM de 7cm d'alt, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una 
segelladora i dues d'acabat.

FA3 Porta corredissa de DM lacat per un forat de 1x2,5m d'alçada . Inclou el suministre i el muntatge, inclos part 
proporcional de mitjans auxiliars i petit material. Veure plànol fusteria.

Pintat de reforcos metal.lics compost per dues pletines per bigueta de 8,5cm d'alçada, una capa de mini i una capa 
de pintura RF30.

Decapat de bigues de fusta que actualment estan pintades, massilat de poros i aplicació d'un hidrofugant per deixar 
un aspecte el més natural possible. Les biguetes tenen unes dimensions de 14cm per 9,5cm i els cantons estaran 
reforçats amb pletines metàl.liques. Només d'hauran de decapar la part inferior i els caps . Sostre a alçada de 
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m2

h
balconera 0,40 x 2 0,80

0,40 x 2 0,80
0,40 x 2 0,80
0,40 x 2 0,80

finestra 0,25 x 1,6 0,40
0,25 x 1,6 0,40

4,00

ud

balconeres 2,00
finestra 1,00

3,00

ud

1,00

ml

rebedor 3,98
habitació 1 8,30
habitació 2 11,33

sala 10,25
33,86

m2

bany 1 x 2,5 2,50
2,50

ud

1,00

m2

Superfície 52,00

m2

reforç A 4m 11ud
reofrç B 4,8m 3ud

Suministre i instal.lació de paviment de tarima de fusta 

11.1-PARQUET

Col.locació de fusta hidròfuga de 158x130cm per sobre d'altell de e:25mm de gruix i porta d'accés horitzontal del 
mateix tipus de 80x80cm. veure planols

Ajust i tall de balconeres existents  de 1,20x2,80m per arribar a nivell de la nova tarima. Inclou canvi de tancament 
de les dues balconeres i de la finestra existent

Suministre i col.locació de mirall per bany amb tractament anti-baf sobre tauler de DM hidròfug col.locat enrasat 

Instal.lació i suministre de mobiliari de cuina amb portes de DM lacat i interior de melamina blanca. Inclou encast de 
nevera i rentaplats. Mobles inferiors i superios segons plànols de fusteria. 

Instal.lació i suministre de sòcol de DM hidròfug per pintar de 10cm d'alçada.

Substitució de vidres de carpinteria existent per vidres amb cambra d'aire tipus climalit 4/6/3+3. Inclou l'extracció 
dels vidres originals, els nous llistonets pels nous vidre i part proporcional  de mitjans auxiliars i petit material. Veure 
plànol fusteria.

12-ESTRUCTURA

Reforç estructural compost per pasamans de 85x6mm per cada banda de la biga fixat amb resines i passadors de 
diàmetre 8mm cada 50cm, segons plànol de reforç estructural
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PR. PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

V.PRESSUPOST 

 

    

00-TREBALLS PREVIS 1,43% 150,00 € 

01-ENDERROCS 8,10% 850,00 € 

02-PALETERIA 22,38% 2.350,00 € 

03-SANEJAMENT I APARELLS SANITARIS 3,52% 370,00 € 

04-LAMPISTERIA 2,19% 230,00 € 

05- ELECTRICITAT VEU I DADES 14,67% 1.540,00 € 

06- GAS 2,48% 260,00 € 

07-CALEFACCIO 6,76% 710,00 € 

08-FUSTERIA EXTERIOR 3,90% 410,00 € 

09-PINTOR 2,86% 300,00 € 

10-SEGURETAT I SALUT 0,95% 100,00 € 

11-FUSTERIA 12,86% 1.350,00 € 

12-ESTRUCTURA 17,90% 1.880,00 € 

TOTAL  10.500,00€ 
 

Aquest pressupost no inclou IVA  

 

El pressupost d'execució material és de deu mil cinc cents euros  

 

 

Barcelona, juny de 2012 

 

 

 

 

Pep Buxadé Sarsanedas       Elena Valls i Puigcorbé 
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DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

01 EMPLAÇAMENT-SITUACIÓ 

02 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

03 ESTAT ACTUAL- PLANTA I SECCIONS 

04 ENDERROC I OBRA NOVA 

05 PROPOSTA – PLANTA DISTRIBUCIÓ I MATERIALS 

06 PROPOSTA – SECCIONS 

07 PROPOSTA – DETALL CUINA I BANY 

08 PROPOSTA – FUSTERIES 

09 PROPOSTA – REFORÇ ESTRUCTURAL 
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DOCUMENTS ANNEXOS 

 

 

 AN1- Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis 

 AN2- Estudi bàsic de seguretat i salut 

 AN3- Llicènci ambiental o sectorial (si s’escau) 

 AN4- Informe previ del Servei de patrimoni enc as d’edificis nivell D a Ciutat Vella (si s’escau) 

AN5- Informe previ del Servei de patrimoni en cas d’edificis A, B, C i D (si s’escau) 

AN6- Llicènci d’ocupació de la via pública (si s’escau) 

AN7- Instruccions d’ús i manteniment.  

AN8- Plec de condicions 
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AN1- Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis 

  

Com hem vist en l’apartat MD3.4Seguretat en cas d’incendi. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

En les obres de reforma que no es canvia l’ús, només s’ha d’aplicar en els elements modificats.  

En cap cas no es poden reduir les condicions de seguretat preexistents, encara que aquestes siguin menys estrictes que la 

DB-SI. 

En aquest cas només es modifiquen les condicions de seguretat en cas d’incendi en el reforç estructual, on 

s’aplicarà: 

 

Normativa aplicada: DB-SI, Seguretat en cas d’incendi. Secció SI-6. 

 

Un element té suficient resistència al foc si durant la duració de l’incendi, el valor de càlcul de l’efecte de les 
accions, en tot instant t, no supera el valor de resistència d’aquest element. Es considera que la resistència al foc 
d’un element estructural principal és suficient si assoleix la classe indicada en la taula 3.1, que representa el 
temps en minuts de resistència davant de l’acció representada per la corba normalitzada temps temperatura. 

 
Ús del sector d’incendi : Vivenda Unifamiliar 

Plantes sobre rasant (altura d’evaquació <15m)..................................................................................... R30 
 

Es donarà protecció contra el foc mitjançant pintures intumescents en els reforços metàl.lics a realitzar, per assolir aquesta 
resistència. 

 

 

En aquest cas al no ser un edifici de nova construcció, no és d’aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants 

urbanístics i de protecció contra incendis en les edificis. 

 

SI 5 Intervenció dels bombers:   

Els vials d’aproximació dels edificis compleixen les següents condicions:   

Condicions dels vials d’aproximació                   Normativa CTE-SI   Projecte  

Amplada útil:            Mínim> 3,5 m.     10 m.  

Altura mínima lliure     > 4,5 m.      Espai lliure  

Capacitat portant del vial     > 20kN/ M2      Carrer asfaltat 
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AN2- Estudi bàsic de seguretat i salut 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades de l'obra 

Tipus d'obra: REFORMA INTERIOR 

Emplaçament: Radas 12  

08004 Barcelona 

Superfície de reforma: 60,05 m2  

 

Promotors: José Luis Alcayde 
 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Pep Buxadé/Elena Valls  

 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Pep Buxadé/Elena Valls  

 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: Edificació existent 

 

Característiques del terreny: Edificació existent 

 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Edificació urbana existent. 

 

Instal·lacions de serveis públics: 

 

Tots els serveis soterrats 

Ubicació de vials: 

 

Accés a l’obra des de C. Radas 

Amplada 10m 

Densitat de circulació baixa 
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Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a les obres de 
construcció 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de 
la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol 
anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que 
els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model 
inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats 
als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les 
següents activitats: 

 

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

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

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

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

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

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

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

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

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

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de 
l'obra. 
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

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

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

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

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

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

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines 

 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de 
riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i 
les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

 

Identificació dels riscos 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i 
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar 
en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...) 

 

Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

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

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

-   Riscos derivats del funcionament de grues  

-   Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 
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- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs 

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

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

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

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

 

Enderrocs 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

Moviments de terres i excavacions 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Fonaments 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 
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- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

 

Estructura 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

 

Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

 

Coberta 

- Interferències amb Instal?lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

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

 

Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

 

Instal·lacions 

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

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

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 

(Annex II del RD 1627/1997) 

 

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

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

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

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

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

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon 
estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran 
d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

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

- Senyalització de les zones de perill 

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

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
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- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

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

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

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

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

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

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

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

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

 

Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per 
poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i 
punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització 
d'equips de subministrament d'aire 

 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

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

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

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

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

 

Primers auxilis 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. 
És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

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

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

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

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre    (BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  
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REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN R.D. 39/1997. 17 de enero            (BOE: 
31/01/97).                Modificacions: RD 
780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98) 

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

R. D.  2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004) 

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

R.D. 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de abril               (BOE: 
23/04/97) 

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

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

R.D. 487/1997 .14 abril   (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN R.D. 488/97.  14  abril    (BOE: 23/04/97) 

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

R.D. 664/1997. 12 mayo  (BOE: 24/05/97) 

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

R.D. 665/1997.  12  mayo (BOE: 24/05/97) 

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

R.D. 773/1997.30 mayo  (BOE: 12/06/97) 

 

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

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97)  
transposició de la directiva 89/655/CEE   
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en el 
trabajo”     (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre   (BOE: 
02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8  junio  (BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998     (BOE: 03/06/98) 

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

 

 

O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52)   
modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 
(BOE: 22/12/53)                         O. 23 
septiembre de 1966  (BOE: 01/10/66) ART. 
100 A 105 derogats per O de 20 gener de 
1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

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

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

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

O. de 31 de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87) 
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REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 14/06/77)  
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 
14/03/81) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

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

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984  (BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987 (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

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

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

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

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 01/09/75): 
N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 02/09/75): 
N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 03/09/75): 
N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 04/09/75): 
N.R. MT-5  modificació: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 05/09/75): 
N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75 

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

R. de 28 de julio de 1975    (BOE: 06/09/75): 
N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 08/09/75): 
N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975   (BOE: 09/09/75): 
N.R. MT-9   modificació: BOE: 31/10/75 

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

R. de 28 de julio de 1975   (BOE: 10/09/75): 
N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 

 
Barcelona, juny de 2012 

 

 

Pep Buxadé Sarsanedas       Elena Valls i Puigcorbé 
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AN3- Llicènci ambiental o sectorial (si s’escau) 

No es necessari en cas de reforma interior d’habitatge 

 

AN4- Informe previ del Servei de patrimoni enc as d’edificis nivell D a Ciutat Vella (si s’escau) 

No es s’escau 

 

AN5- Informe previ del Servei de patrimoni en cas d’edificis A, B, C i D (si s’escau) 

No es s’escau 

 

AN6- Llicènci d’ocupació de la via pública (si s’escau) 

No es s’escau 

 

AN7- Instruccions d’ús i manteniment.  

 
 
 
Detall 
Projecte:Reforma interior d’habitatge al carrer Radas 12 de Barcelona 
 
Emplaçament 
Adreça: C. Radas 12 1er 2ona   
Codi Postal: 08004 Municipi: Barcelona 
Urbanització: Parcel·la: 
 
Promotor  
Nom: Jose Luis Alcayde DNI/NIF: 44614226E 
Adreça: C. Radas 12 1er 2ona   
Codi Postal: 08004 Municipi: Barcelona 
 
Autor/s projecte 
Pep Buxadé Sarsanedas Núm. col.:61329-0 
Elena Valls i Puigcorbé Núm. col.:32795-6 
  
 
L’arquitecte/es: 
 
 
 
Signatura/es 
 
Lloc i data: Barcelona a 20 de juny de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visats oficials 
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Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, 
l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, 
habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les 
instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

  La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
  L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic. 
  Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la 

corresponent responsabilitat civil. 
  La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència 

detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
  Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i de 

contaminació atmosfèrica. 
  La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen: 
 

  Codi Civil. 
  Codi Civil de Catalunya 
  Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
  Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
  Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
  Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
  Legislacions sobre els Règims de propietat. 
  Ordenances municipals. 
  Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de juliol sobre 
Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts específics de la comunitat recollits en 
l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, i estableix els 
drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir en bon estat de conservació 
els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a les despeses generals 
d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-
venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a Administradors de 
Finques col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 
24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals de 
lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el projecte 
– el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la 
relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. 
Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i 
transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
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Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per 
desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i 
construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
habitatge edifici plurifamiliar 
 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a 
l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de 
manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les 
operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les 
disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de 
l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu 
manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. 
Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves instruccions 
d’ús i manteniment específiques. 
 
Interiors d’habitatges i/o locals 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit desenvolupar 
activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar negativament a altres usuaris o als 
elements i les instal·lacions comuns i , per tant, a les prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de 
l’edifici.  
 
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les característiques 
de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar les instal·lacions encastades 
(xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.). 
 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat horitzontal o 
inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de l’element.  
 
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni s'anul·laran els 
registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En el cas de revestiments aplicats 
directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 
 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al obrir-les, les 
manetes colpegin la paret i la facin malbé. 
 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements comuns de l'edifici. 
No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, hauran de complir la normativa vigent i 
disposar de la corresponent autorització municipal. En el cas que es modifiquin envans es necessitarà el projecte 
d'un tècnic competent. 
 
Neteja: 
 
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar per 
conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar que els productes de neteja 
que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar i seguir les instruccions 
donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.  
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Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel fabricant. En el cas 
de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids (vinagre, llimona, etc.) que les puguin 
tacar irreversiblement. 
 
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden provocar 
incendis. 
 
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de matèries inflamables, 
etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de productes inflamables (pintures, 
benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no acumulant-ne grans quantitats i 
ventilant periòdicament.  
 
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells ubicats a la 
cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, matèria orgànica, 
paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, vernissos i dissolvents, piles 
elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, 
fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts específics d’abocament. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

  Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a l’edifici o 
provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les 
mesures correctores oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de manteniment, l'usuari està 
obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i reparació causades per l'ús ordinari de 
l'habitatge o local. Aquestes operacions sovint no tenen una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que 
es fa, o bé si apareixen símptomes que alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient 
demanar consell a un professional. 
 

  Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, l’acumulació de 
fulles o brossa en els desguassos. 

  Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar perquè funcionin amb 
suavitat.  

  Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de 
netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i canviar quan presentin signes de 
deteriorament.  

  En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments entre els aparells 
sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves quan presentin deficiències. 

  Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de repintar d’acord 
amb el seu envelliment. 

  Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment donades pel 
fabricant. 

 
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als operaris convenient 
acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les diferents intervencions que es 
requereixin per a la correcta conservació de l’edifici. 

 
Instal·lació d'aigua 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat, de 
funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 
aigua corrent 
Situació clau de pas de l’habitatge: 
pati interior 
Tipus comptadors: Situació: 
bateria porteria 
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Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, 
s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests 
recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a 
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs d'aigua 
vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten les diferents 
zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas d’avaria.  
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

  Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a 15 litres 
d'aigua per aixeta.  

  Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si s’escau, els 
mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de 
doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos 
i dutxes temporitzades.  

  No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la banyera. La 
rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar el consum d’aigua. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions comunes 
d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 
prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa 
autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i d’acord amb la 
normativa vigent.  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es 
procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

  Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar 
immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si 
aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del 
terreny. 

  En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com a 

les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

  En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

  Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
  Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua es 

mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la clau de pas dels 
espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon 
a l'usuari. 
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Instal·lació d'electricitat 

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i 
de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’habitatge: 
accés 
Tipus comptadors: Situació: 
bateria porteria 
Habitage/pis: Potència instal·lada 

(w) 
 

Segon segona 5,400  
 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir una 
potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada 
pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests 
recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a 
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de 
l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui 
ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels 
dispositius de comandament i protecció següents :  

  L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment 
demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

  L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que 
està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

  L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 
circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si 
l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

  Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar 
magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun aparell en 
funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto tèrmics dels altres circuits. 
  
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. S'extremaran les mesures 
per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, essent molt convenient tapar els endolls amb 
taps de plàstic a l’efecte. 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió 
d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques 
comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, 
les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  dutxes i 
banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la potència 
contractada i amb una empresa autoritzada. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 
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  Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en zones 

d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les 
mesures oportunes.  

  Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus de 
combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

  Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
  Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que 
desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial 
de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment 
facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici i el quadre de 
dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la 
comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre el quadre de comandament i 
protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació de gas  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i de 
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de gas:  
gas ciutat  
Situació clau general de l’habitatge: 
Pati interior de finca 
Tipus comptadors: Situació: 
bateria Interior pis 
 
Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits no han de tenir cap 
element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament i a l'empresa que faci el manteniment.  
 
Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi 
objectes. 
 
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de dur imprès que 
acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de vigència no hagi caducat. Cal 
assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin ben acoblats i no ballin. No hi ha d'haver 
contacte amb cap superfície calenta com, per exemple,  la part posterior del forn. 
 
Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a l'exterior ja que 
modifiquen les condicions de seguretat de la instal·lació. 
 
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge, local o zona. Durant 
la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en funcionament.  
 
Si hem d'absentar-nos, encara que només sigui un instant, no deixar mai els focs de la cuina encesos. 
 
Els aparells privatius connectats a la xarxa es manipularan seguint les instruccions d'ús proporcionades pels seus 
fabricants. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
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En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions comunes de gas, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 
prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, amb la companyia 
subministradora i amb un instal·lador autoritzat. 
 
Neteja: 
 
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets 
 
Incidències extraordinàries: 
 

  Si es detecta una fuita de gas caldrà: 
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen espurnes. 
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona. 
- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o be amb un 

extintor. 
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres. 
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei d'urgències de 

la companyia subministradora. 
  Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o ennegrides, o aquella 

s’apaga fàcilment, s’han de fer revisar per un instal·lador autoritzat. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

  Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors. 
  Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
  Inspecció de les instal·lacions privatives (habitatges i locals) de l’edifici. 

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que 
desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial 
de la instal·lació. 
 
El manteniment de la instal·lació de gas situada entre la clau de pas general de l'edifici i la clau de pas dels espais 
privatius correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació 
situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 

 
Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat i de 
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, gomes, 
compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) que 
puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que els 
perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i l’execució d’una 
empresa especialitzada. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb una empresa 
especialitzada.  
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Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar mals 
olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

  Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells sanitaris o 
de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de 
la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada 
de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

  Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran els sifons i 
les vàlvules. 

  Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o veïns 
(noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i per 
tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

  Revisió de la instal·lació. 
  Neteja d’arquetes. 
  Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes d’elevació 

 
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la 
comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins l’espai de l’habitatge o local 
correspon a l'usuari. 
 
Instal·lació de calefacció  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

 
La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques 
de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de calefacció: 
radiadors aigua 
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les 
temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  
 
En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta caldrà seguir les instruccions donades 
pel fabricant i les que es donen a continuació : 

- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte. 
- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred. 
- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la instal·lació i avisar 

l'instal·lador. 
- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua quan es sentin sorolls de l'aigua circulant pel seu 

interior. Per purgar-los cal que la instal·lació estigui funcionant i es descargoli lleugerament els 
cargols de la part superior dels radiadors fins que notem que no surt aire i comença a sortir 
aigua. 

- Els radiadors no es poden tapar amb objectes ja que decreix considerablement el seu rendiment. 
- Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 21ºC de dia i 18ºC de nit. 

 
En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de mantenir lluny de qualsevol objecte que 
es pugui inflamar, com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. Cal educar els infants en l'ús de les estufes ja que, en 
moure-les, poden apropar-les als objectes esmentats anteriorment. Si no es prenen precaucions d’una ventilació 
permanent no s'ha de deixar cap estufa de butà encesa a l'habitació mentre es dorm. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
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En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de calefacció 
comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents 
i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local cal que es faci amb un instal·lador autoritzat i d’acord amb la 
normativa vigent. 
 
Neteja: 
 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre d’acord amb les 
instruccions del fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

  Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el funcionament de la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin les 
actuacions oportunes.  

  En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà: 
- Tancar la instal·lació. 
- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com a 

les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

  Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
 

El manteniment de la instal·lació de calefacció comunitària fins a la clau de pas dels espais privatius (habitatge o 
local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir 
de la clau de pas situada a l’interior de l’espai privatiu correspon a l'usuari. 

 
 
Instal·lació de telecomunicacions 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents: 
 
  Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL). 
  Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital. 
  La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit sempre i quan s’instal·li, entre d’altres, 

una antena parabòlica comunitària i els corresponents codificadors. 
  La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de dades per cable. 
 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint les 
ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la instal·lació i 
estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment o 
instal·ladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
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En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs poden 
perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres 
desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici per tal 
de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa especialitzada 
que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències 
que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la instal·lació és a càrrec 
de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’operadora contractada.  
 
El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada general de l’edifici, fins als 
Punts d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius, correspon a la propietat o comunitat de propietaris 
de l’edifici. A partir d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’usuari. 
 
 

Instal·lació de porter electrònic 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del porter electrònic, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva 
execució per part d’una empresa especialitzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les 
actuacions oportunes.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic proporcionades pels seus 
fabricants o instal·ladors.  
 
 

81



 
 

REFORMA INTERIOR D’HABITATGE PRIMER SEGONA DE CARRER RADAS 12 DE  BARCELONA –juny 2012 

 

AN8- Plec de condicions 

 
 
 
0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent 
 
1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS 
1.1 Enderroc de tancaments i diversos 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
SUBSISTEMA PARTICIONS 

1 ENVANS 
1.1 Envans de ceràmica 

2 FUSTERIES INTERIORS 
2.1 Portes de fusta 

SUBSISTEMA PAVIMENTS  
1 PER PECES 

1 Ceràmics 
2 Fustes 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS  
1 ALICATATS 
2 ARREBOSSATS 
3 ENGUIXATS 
4 PINTATS 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 
 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL  

1 CALEFACCIÓ 
1.1 Generació 
1.2 Transport 

2 IL.LUMINACIÓ 
2.1 Interior 

SUBSISTEMA SUMINISTRES  
1 AIGUA 

1.1 Instal·lació interior 
2 GAS NATURAL 

2.1 Instal·lació interior 
SUBSISTEMA EVACUACIÓ  

1 LIQUIDS 
1.1 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials 

2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 
SUBSISTEMA CONNEXIONS  

1 ELECTRICITAT 
1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Instal·lació comunitaria i interior 
1.3 Posta a terra 

2 TELECOMUNICACIONS 
2.1 Antenes 
2.2 Telefonia 

3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 
3.1 Interfonia i video 

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
1 APARELLS SANITARIS 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 
Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real 
Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques 
de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable 
d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de 
l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb 
les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement 
oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord 
amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, 
realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons 
l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les 
accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la 
construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. 
Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la 
bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el 
seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el 
que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de 
la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de 
conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les 
entitats de control de qualitat de l’edificació.  
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2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a 
l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les 
exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras 
de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec 
s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el 
cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de 
complimentar en el projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la 
construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un 
gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen 
diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a 
aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures 
de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer 
o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre 
procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments 
d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a 
element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les 
seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de 
complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del 
personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs 
d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per 
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separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques 
nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre 
cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, 
lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les 
característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les 
següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o 
ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el 
moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. 
Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, 
a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no 
immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a 
mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan 
aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva 
construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de 
voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i 
desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, 
característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es 
reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les 
mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació 
d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de 
l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors 
de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. 
així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les 
parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb 
terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més 
baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva 
senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda 
d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a 
l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions 
adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 
enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No 
s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb 
baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat 
(cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i 
qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de 
procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte 
amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden 
lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de 
ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no 
tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de 
demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada 
d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els 
materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà 
planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es 
procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà 
acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats 
sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o 
mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, 
voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades 
seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures 
hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions 
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possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les 
tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements 
metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El 
trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o 
enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo 
suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la 
seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del 
seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. 
La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com 
a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a 
l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i 
s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com 
a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es 
disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de 
ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar 
elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran 
d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les 
càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents 
atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin 
veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, 
atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es 
poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i 
s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport 
manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta 
funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 
metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, 
excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de 
grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el 
terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la 
seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials 
que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat 
a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es 
traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la 
gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a 
cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar 
emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients 
tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per 
cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  

1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir 
possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions 
que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements 
estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es 
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donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels 
enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior 
per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat 
per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa 
considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de 
l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments 
de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme 
l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per 
sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran 
envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu 
gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element 
estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no 
s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin 
produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de 
les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 

1ENVANS 
Paret sense missió portant.  

1.1 Envans de ceràmica  
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-
F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de 
totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 
3/08/88. 

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

Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  

Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres 
de construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La 
resistència a compressió dels maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de 
fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o 
un M-16 per a un maó R-20. 
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Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció 
de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües 
potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, 
característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per a la recepció de ciments RC-03”. Els 
possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons 
normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la 
funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació 
segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La 
resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació 
seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  

Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de 
Condicions corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, 
Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà 
simplificar la recepció, comprovant únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , 
dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es 
comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, amb especificacions 
tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel segell INCE. 
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejarà 
i es col·locaran mires escairades a una distància   4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran 
en el moment de la seva col·locació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si ha 
gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, 
demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint la part de 
l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques 
de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 
km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la 
paret és exterior. 

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

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

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

Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva 
altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els 
junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats 
per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. 
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. 
Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes 
de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida 
evaporació de l'aigua del morter. 

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

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

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

2.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  

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

1 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de 
terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
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Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de 
reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa 
absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de 
mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana 
- baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les 
peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de 
polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a 
anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un 
conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de 
gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter 
armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de 
presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa 
fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per 
un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i 
orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria 
controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es 
diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. 
Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega 
mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material elàstic, (goma, plàstics 
cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 

Control i acceptació 

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

Execució 

Condicions prèvies 

La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la 
disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles 
diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin 
una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext.  2%,  8%. 

Fases d’execució 

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

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

Humectació de la superfície. 

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

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

Control i acceptació 

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

Amidament i abonament 

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

  
2 Fustes  

Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre llates o flotant. 

Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat. 

Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, 
col·locats sense adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de 
terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  
Components 
Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 

Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 

Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra 
de fusta. 
Execució.  
Condicions prèvies 
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de parquet i 
posterior reblert dels junts. La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de 
col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: 
Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates   18%; Humitat 
del morter de subjecció de les llates  2,5%. El suport ha de ser net. Les llates han de complir les condicions de planor i de 
nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, 
han d'anar clavades sobre la llata amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de penetrar dins de la 
llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el 
tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 

Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; 
col·locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat 
i eliminació de les falques perimetrals. 

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la col·locació del 
parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del suport 
 2,5%. El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El 
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paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit 
perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a 
fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense 
omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons 
UNE-EN 204. 

Fases d’execució 
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha 
d'haver ressalts entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de 
suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les 
peces s'han de col·locar a tocar. Cada post ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. 
L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ! 40 cm 
Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular): !2 x ample post. Junt perimetral: 15% A (A= mida del parquet en 
sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja:  2% ample post- Amplada màxima: 3 mm. Toleràncies 
d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm distància entre 
el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga:  2mm/2m.Parquet de 
posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 

Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi 
ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre 
les peces. S'han de respectar els junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes 
gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han 
d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc... Si el recinte té unes mides sense 
interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt 
perimetral. Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble del 
ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ! 2 mm. Distància dels posts perimetrals als paraments: !12 mm, > 0,15%. 
Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: ! 3 x ample post Amplada junt expansió: ! 10 
mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 
mm. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 

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

Amidament i abonament 

Clavat sobre llates 

m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més 
d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat 
sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet. 

Flotants 

m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més 
d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

  

SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada 
d’un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot 
estar format per: plaques d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques 
o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb 
sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb 
entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics 
Protecció enfront al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 
1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
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UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre 
planxes per a cel ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara 
motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, 
etc... Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells 
metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, 
lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de 
conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida 
per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i estarà tractada contra la 
podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat 
anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós 
extrems, perfils metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin 
canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és 
de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs 
d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser 
mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada 
d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de 
suspensió, i caragolam per a la subjecció de les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T 
d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 

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

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

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

Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la 
fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a 
elements de travada, es col·locaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes 
roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran 
convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el 
perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un màxim 
de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de 
l'entramat. La col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, 
donant suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb 
un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l 
d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per 
cada 100kg d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà 
estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a 
la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les plaques, suspensions i travada. 
El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. 

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

  

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces 
complementàries i especials, entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: 
de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït 
sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic o de gres premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres 
porcelànic, molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, 
absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, 
absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta 
absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, 
les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de 
les peces no serà superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà 
rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat   
0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB 
HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). 
Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics 
(morters-cola) constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria 
compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes 
prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D), constituïts per un 
conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; amb 
adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
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Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria 
controlada, resines sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter 
de resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es 
podran omplir parcialment les juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o 
fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, 
Morters, Ciment, Aigua i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec 
el suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no 
absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el 
parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes 
condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre 
rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb 
silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva 
amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 
dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida 
sobre revestiments recent col·locats.  

Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se 
directament als paraments de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus 
d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta 
adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat 
sobre el suport, picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un 
gruix de 1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se 
posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es 
netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. 
Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L 100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L 100 mm 
±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L 100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura 
amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no 
es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample   5 mm).  
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures 
 1,00 m², no es dedueixen; obertures >1,00 m² i  2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als 
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, 
llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb 
resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus 
d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir 
de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o 
paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb 
mestres. 

Normes d’aplicació 

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

Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 

Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la 
Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, 
s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, 
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amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de 
matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de 
grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la 
consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de 
granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o 
alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, 
Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra 
amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós 
quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a 
iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a 
més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i 
altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per 
a evitar eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant 
amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb 
el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als 
paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància   150 cm). Aplicació 
del revestiment. Gruix de la capa   1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents 
especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. 
Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter 
projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de 
gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir 
un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació 
(Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de 
dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, 
s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total 
del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa 
per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps no superiors 
a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques. 
S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es 
dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, 
raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que 
s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons 
fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una 
sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una 
primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; 
àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La 
D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les característiques i 
condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a 
millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a 
mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta 
haurà de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el 
producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes 
condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat 
sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat 
tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; 
Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament 
horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
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Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del 
morter. 

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

Amidament i abonament 

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

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

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

  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 

Característiques tècniques mínimes 

Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència 
mecànica a flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a 
flexotracció i treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 

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

  
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una 
mestra a cadascun dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm 
de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m 
mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran 
d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els 
treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 
5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta 
entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es 
faran talls a les juntes estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu 
enduriment.  

Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix 
s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de 
fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  

Control i acceptació 

Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que 
el suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui 
humit en cas d’enguixar. Es comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. 
Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i 
UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors locals majors que 40.  
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Amidament i abonament 

m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot 
neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent 
a obertures: Obertures   4,00 m², no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície 
dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 
4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

  

4 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, 
amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o 
protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i 
metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de 
la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, 
dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís 
per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants 
com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra 
amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i 
uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. 
L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no 
protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període 
d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans 
d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament 
químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats 
internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà 
totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els 
nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran 
els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat 
d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que 
desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una 
mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del 
maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans 
d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el 
suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies 
metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues 
mans d'acabat. 
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Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons 
exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o 
eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de 
la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, 
escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i 
mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 CALEFACCIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per modificar la temperatura interior d’un edifici amb la finalitat d’aconseguir el confort 
desitjat. 

Normes d’aplicació  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975. 
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992. 
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi . D 152/2002. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003. 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 3089/1982. 
Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso. RD 275/1995, 
92/42/CEE. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

 1.1Generació  
Es defineix com els elements que generen aigua calenta o aire calent per a la instal·lació de calefacció. 

Components 
Els sistemes possibles són els següents: 
Per aigua: 
Caldera domèstica. Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o 
atmosfèriques. 
Caldera multicelular. Té cossos i cremadors separats. Permet diferenciar les etapes d’escalfament i ajustar-les a la 
demanda. 
Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la calor del circuit de fums. 
Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de resistències. Normalment porten una massa acumuladora d’energia 
produïda en moments de menor cost de l’electricitat (tarifa nocturna). 
Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit d’acumulació que manté la temperatura del circuit per tal d’evitar que la 
caldera s’engegui. Han d’estar ben aïllats. 
Per aire: 
Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al passar per un bescanviador de calor, que s’obté de la 
combustió. Conté un ventilador intern que impulsa l’aire per la part superior. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
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Caldera: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Calderes: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin 
esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar 
d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva 
connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment 
i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%. 
Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de ventosa que garanteix l’aspiració d’aire i l’extracció dels gasos 
cremats. Aniran sempre col·locats en parets que donin a l’exterior. S’observaran detingudament les condicions de 
ventilació per que s’acompleixin les condicions de seguretat del local. 
Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema l’aigua calenta. Abans de la seva instal·lació cal replantejar la 
seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de 
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser 
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb 
els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.  
Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació de fums, calderes, terminals i termòstats. 
Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final 
d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, almenys, 
en 4 hores. 
  
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions enroscades o embridades han d'anar 
segellades amb cinta o junt d'estanquitat, respectivament. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit 
de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió elèctrica disponible d'acord amb la del cremador. 
  
Amidament i abonament  
ut de caldera, d’equip convector i dipòsit. 
  
1.2 Transport  
És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als emissors. 
Per aigua:  
Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza amb 
un anell que comunica els diferents emissors.  
Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada i 
un tub de tornada, el retorn és directe. 
Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza 
amb un tub d’anada i un tub de tornada, el retorn és invertit. Per circuits llargs i separació considerable dels emissors. 
Terra radiant. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza sota 
paviment o en altres paraments.  
  
Components  
Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per cambres. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors. 
Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l’interior del circuit. 
Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. Poden anar muntats als emissors 
o als tubs en punts alts de la instal·lació. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Pot haver-hi: 
sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han 
de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament 
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu 
transport. 
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La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment. 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams 
encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes 
que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. 
Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal 
manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les 
parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el 
suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha 
de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que 
quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no 
hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, 
assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes i cintes estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, 
intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats 
aniran sota una beina de protecció. 
Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat en la 
impulsió i en el retorn, de manera que les seves condicions de funcionament (cabal, pressió i temperatura) siguin les 
especificades al projecte. Les connexions hidràuliques han de ser estanques a la pressió de prova. Les connexions han 
d'estar fetes amb els materials i accessoris subministrats pel mateix fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. 
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. No s'han 
de transmetre esforços entre el col·lector i la resta d'elements que formen la instal·lació. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules 
i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 
Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. Les 
canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. 
Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. Cal que 
quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten. Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es 
puguin crear bosses d'aire al conducte. 
Purgadors: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt d'estanquitat 
s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al 
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. El seu eix principal ha de ser vertical. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial. 
Control i acceptació 
Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies entre suports. 
Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions.  

  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La 
pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la 
xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, 
eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes 
d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, 
eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes 
d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 
ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que formen la instal·lació. 
  
2 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront 
al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. 
Instrucción 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 
4/11/1988. 
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Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del 
REBT. Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 
en el cas de projectors d’exterior. 
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o 
transformen la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius 
necessaris pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les 
llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el 
flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments 
amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. 
Situació de punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de 
funcionament: Encesa de l’enllumenat.  

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

  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa 
de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part 
proporcional de difusors, gelosies o reixes. 
  
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya). D 202/98. 

Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
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Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 
2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-
HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 
057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, 
UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 
EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en 
instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en 
les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions 
tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. 
RD 919/2006. 
  
  
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
1.1 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de 
distribuir l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran 
d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de 
sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o 
PVC no plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver 
comptador d’ACS per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o 
atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar 
als requisits de la normativa legal vigent. 
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Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els 
següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no 
destinats a ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, 
tant pel que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament 
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu 
transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar 
instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. 
Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments 
que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una 
vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Toleràncies 
d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin 
ocults o encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per 
regates fetes en paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els 
tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se 
que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció adequada que permeti la lliure 
dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El traçat de tubs vistos es farà 
ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, serà el 
adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-mur 
corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, 
o bé la xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i 
les seves característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues 
tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els 
suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà 
deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si 
fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han 
de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de 
quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la 
xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi 
passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un 
tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, 
condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar 
l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura 
antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap 
òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les 
aixetes han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb 
l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els 
tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu 
vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de 
la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en 
el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns 
de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment 
separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos 
cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a 
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coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus 
tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador 
cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del 
broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin 
esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar 
d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva 
connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment 
i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva 
instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de 
que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades 
com vistes. 

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

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la 
connexió). Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels 
desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les 
proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de 
fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal 
exigit a la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de 
funcionament; mesura de tº a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva 
sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
  
2 GAS NATURAL  
  
Normes d’aplicació 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. 
RD 919/2006. 
Aparatos a gas. RD 1428/1992 . 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE. UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. Parte 
1: Generalidades y terminologia. Tub d’acer sense soldadura UNE 36.080, UNE 19.040, UNE 19.046. Tub de coure UNE 
37.141. 

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles. BOE: 9-01-
86. 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". BOE: 6-12-74. 
  
2.1 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins al punt de consum. La seva funció 
és la de distribuir el gas dins l’edifici fins al punt de consum.  
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Components 
Des de presa de xarxa a comptadors: centralització de comptadors, presa de pressió a l’entrada, clau d’entrada, 
regulador de pressió amb vàlvula de seguretat, limitador de cabal, comptador, presa de pressió a la sortida. 
Des de comptadors a punt de consum: tub, clau d’habitatge, presa pressió d’habitatge, clau de connexió de l’aparell i 
reixetes de ventilació. 
Els tubs poden ser de: acer negre sense soldadura o de coure. El tub de coure ha de ser desoxidat amb fòsfor, 
subministrats en barra. No s’admeten els tubs de coure recuit o tou, subministrat en rotllo. 
Els accessoris d’unió, reduccions, derivacions, colzes, corbes, connexions per junta plana, etc.. seran mitjançant 
soldadura per capil·laritat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Es procuraran les condicions necessàries per a la llarga 
durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu 
transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Comptadors: Els comptadors poden anar amb connexions roscades o embridades. Estaran centralitzats per escales en 
un lloc accessible, visible, sec i ventilat i de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte. Ha de 
quedar ben connectada a la xarxa de subministrament i distribució. No s'ha de col·locar en cambres d'instal·lacions si no 
són per al seu ús exclusiu. Abans del comptador s'ha de col·locar una aixeta de pas de les característiques que requereix 
la instal·lació. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Alçària col·locació: <= 2,2 m. Toleràncies 
d'instal·lació: - Posició: ± 50 mm.  
Presa de pressió, regulador de pressió i limitador de cabal: S'ha d'instal·lar en un lloc visible, accessible i de manera que 
el seu funcionament sigui el correcte. Ha d'anar connectat a la xarxa. La unió amb la canonada ha de ser estanca a la 
pressió de prova. Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb tot en funcionament. Toleràncies d'instal·lació: - 
Posició: ± 10 mm. 
Tubs: El tub és el lloc per on va el gas fins arribar al punt de consum o clau de pas. Poden anar vistos o ocults, sota beina 
o conductes per tal de protegir el seu pas pels llocs que així es consideri necessari o estigui previst. Depenent del 
material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu i, si cal, disposar d’una beina de protecció 
adequada que permeti la lliure dilatació. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. A 
cada tub que travessi un mur es col·locarà el passamur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. 
Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions i els esforços mecànics. En el traçat de la 
instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada 
per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar las distàncies necessàries i de seguretat en 
l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg 
de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Els junts han de ser 
estancs a la pressió de prova, han de resistir esforços mecànics. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals 
s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció.  
Claus i vàlvules: És l’element que regula el pas del gas per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o depèn de la 
mida embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el 
projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 

Control i acceptació 

Comptadors: S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. S'ha de comprovar que les rosques, les 
brides, els junts i els cargols estiguin en bon estat. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Dimensions i ventilació de 
l’armari de comptadors. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions de projecte.  
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Distància mín. encreuaments 
amb altres instal·lacions. Passos de murs i forjats (col·locació de passatubs i beines). Distribució interior i exterior de 
canonada. Vàlvules i característiques de muntatge. 
  
Verificació 
Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat, resistència mecànica i comprovació de la xarxa sota 
pressió. 

Prova de funcionament als aparells instal·lats. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus i vàlvules de pas, comptador, regulador de pressió, presa de pressió. 
  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 
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1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. 
DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC 
según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-
1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-
1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden 
FOM/1382/2002. 

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

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 
1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, 
de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas 
de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior 
de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica 
o pericons sifònics. 

Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de 
PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials 
poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, 
secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, 
zinc o amb peces de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del 
punt de connexió a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de 
sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
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Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, 
flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits 
contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries 
per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu 
transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 

Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al 
desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 
No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca 
al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb 
tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha 
de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el 
paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina 
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la 
bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans 
d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre 
el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta 
obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 
70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través 
d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams 
instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x 
D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per 
a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides 
a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància 
entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els 
tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer 
perpendicularment a l'eix del tub. 

Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de 
permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el 
parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de 
gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre 
les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, 
reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran 
adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més 
gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant 
és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà 
amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: 
desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de 
manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per 
mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls 
s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 

Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el 
mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del 
remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a 
mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el 
corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu 
pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per 
escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada 
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l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les 
canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts de 
dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el 
sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma 
que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb 
el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els 
baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, 
entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte 
directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el 
contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el 
cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el 
contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, 
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, 
encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre 
elles; la vora de la peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i 
collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut 
d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces 
per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, 
el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 
10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 

Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han 
d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons 
no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell 
que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades 
alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície 
interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de 
pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de 
quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de 
l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de 
les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per 
col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. 
Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els 
procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar 
sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb 
morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport 
amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o 
vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, 
que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a 
pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar 
abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans 
d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació 
del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de 
desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: 
nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. 
Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans 
amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar 
al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment 
a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o 
bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, 
nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, 
ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha 
de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de 
registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu 
interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de 
quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia 
d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la 
bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada 
d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus 
d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon 
a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
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Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o 
cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa 
corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, 
en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància 
entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament 
del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària 
per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada 
han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar 
ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els 
protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, 
pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els 
sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per 
comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 

  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per la evacuació de fums i gasos resultants de la combustió en aparells 
de calefacció i/o aigua calenta, d’ús no industrial. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-Hr, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. UNE 100102:1988 Conductos de 
chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 
100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo 
y diseño. UNE 123002:1995 Chimeneas. Chimeneas modulares metálicas. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. 
RD 919/2006. 
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Conductes: Poden ser de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, alumini rígid o flexible. 
Xemeneies: Poden estar formades per conductes metàl·lics de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, etc. 
Barret de xemeneia: Element final de sortida de fums de la xemeneia. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per el correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes, xemeneies i barret: Dimensions i material. 
  
Execució 
Conductes: Generalitats. La situació del conducte ha de ser la reflectida a la D.T. o la indicada per la D.F. Els conductes 
horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. Els conductes per al transport d'aire 
no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni ser travessats per aquestes. El sistema 
de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera 
que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi 
pes. Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els 

110



 
 

REFORMA INTERIOR D’HABITATGE PRIMER SEGONA DE CARRER RADAS 12 DE  BARCELONA –juny 2012 

 

suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. Les unions entre els conductes s'han de fer mitjançant 
maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els 
accessoris han d'estar normalitzats. A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins del conducte 1 o 2 cm. 
Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub per a 
facilitar la circulació de l'aire. El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un 
diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si 
l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes 
s'ha d'omplir amb material incombustible. Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una 
paret vertical. La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons. 
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE 100-103): Ha de complir la distància màxima permesa entre suports 
verticals: per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m, per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 
m. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer 
galvanitzada: distancia entre suports: trams horitzontals: <= 3,5 m, trams verticals: <= 8 m. Conductes d'alumini flexible: 
distància entre suports: trams horitzontals: <= 1,5 m, trams verticals: <= 3 m. Si el tub flexible d'alumini es subministra 
comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser 
iguals al diàmetre exterior. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Xemeneies: Generalitats: La posició 
ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La xemeneia no ha d'anar travessada per cap 
element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc. No pot travessar 
tancaments tallafocs de l'edifici. Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al 
que anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la xemeneia. Les 
xemeneies que tinguin un recorregut per l'interior de l'edifici han d'estar situades a dintre d'una caixa d'obra 
hermèticament tancada cap als locals per on passi. Les parets de la caixa tindran una classificació respecte la reacció al 
foc determinada d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1, i una resistència acústica de 40 dB com a mínim. Es procurarà 
que la cambra d'aire que queda entre les parets de la xemeneia i de la caixa d'obra estigui en comunicació amb l'ambient 
exterior. Es tindrà especial cura de que la caixa de la xemeneia no perdi la seva continuïtat en els punts d'encontre amb 
els sostres, pas a través de la coberta i altres singularitats de la construcció. Diferència temperatura superficial parets 
pròximes i temperatura ambient: <= 5°C.Temperatura superficial parets pròximes: <= 28°C. Toleràncies d'instal·lació: 
aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Tram horitzontal: Ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en tota la seva 
llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja. Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap a la connexió amb el 
tram vertical o el generador per tal de facilitar la recollida dels condensats que es formen durant les arrencades. S'han 
d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció en el tram horitzontal. Quan aquests siguin imprescindibles, es 
dissenyaran amb un radi de curvatura igual o superior al diàmetre hidràulic de la canonada en aquest tram. Els canvis de 
secció es faran amb peces excèntriques amb la seva generatriu superior enrasada amb la resta del tram. L'angle de 
divergència ha de ser inferior a 15°.Tram vertical: La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà 
preferentment amb una peça en T amb angle sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de 
turbulències. La base del tram vertical disposarà d'una zona de recollida de sutge, condensats i aigua de pluja, proveïda 
d'un registre de neteja i un maniguet de drenatge de 20 mm de llargària com a mínim. Aquest maniguet es connectarà a 
la xarxa de sanejament mitjançant un tub. En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. Si són 
necessaris, els canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic 
de la canonada en aquell tram, i els canvis de secció amb angles de divergència iguals o inferiors a 15°. Boca de sortida: 
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per gasos, vapors i 
partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones. La xemeneia ha de complir les distàncies mínimes 
des de la seva boca (sense considerar el capellet) als obstacles més propers segons les especificacions de la norma 
UNE 123-001-94. El capellet ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. Accessoris: S'han de preveure registres 
de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment 
accessibles. La xemeneia ha de disposar d'orificis de mesura i control de les condicions de la combustió en els següents 
punts: a la sortida de cada generador i a una distància entre 1 i 4 m de la boca de sortida. 
Barret de xemeneia: Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
D.F. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la D.T. del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge 
proposada pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les 
característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar 
les característiques dels elements. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. 
Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire.  
Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament 
davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
  
Verificacions 
Conductes: Unió de les peces i subjecció. 
Xemeneies: Aplomat , alçada i subjecció. 
Barret de xemeneia: Subjecció. 
  
Amidament i abonament 
Conductes i xemeneies: Per metre lineal de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a 
retalls. 
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SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 
30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 
3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva 
funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i 
n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la 
connexió són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal 
conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la 
instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de 
manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la 
instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 

  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de 
la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona 
construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de 
manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. 
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El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al 
diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny 
interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 

Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la 
demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i 
permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per 
una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la 
escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos 
usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 
55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 

Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i 
caixes, segellat i ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la 
instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de 
circuits exteriors a quadres. 

  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 

  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a 
l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota 
la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de 
manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la 
instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò que 
disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les 
recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions 
d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls 
de materials, etc. 

  

Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure 
o alumini. 

Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una 
instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els 
abonats d’un mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les 
d’intensitats produïdes per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per 
hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general 
d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de 
protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius 
necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor 
diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. 
Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
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Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran 
encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables 
unipolars aïllats. 

Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  

Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de 
ventilació i il·luminació suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus 
de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 

Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, 
documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant 
l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries 
per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu 
transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per 
l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és 
excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa 
fils guies impregnades amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la 
secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si 
són d’alumini. 

Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni 
instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres 
serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà 
en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. 
L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una 
alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador 
més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i 
PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases 
s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts 
que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als 
borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La 
posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar 
fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, 
que ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 
kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es 
col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors 
han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora 
dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o 
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb 
cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor 
s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar 
correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun 
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les 
connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de 
l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a 
cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes 
d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són 
roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets 
llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir 
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empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha 
de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata 
oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al 
sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar 
fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als 
paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer 
amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de 
canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals 
de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 
mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) 
amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars 
o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure 
d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han 
considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, 
RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació i 
tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de 
fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels 
fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no 
quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de 
portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han 
d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable 
sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de 
curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables 
multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. 
Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al 
parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de 
ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció 
facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles 
les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar 
connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el 
parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca 
encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades 
en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips 
d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). 
Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. 
Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació 
d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de 
circuits exteriors a quadres. 

Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de 
l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, 
caixes de derivació, mecanismes.  
  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els 
corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es 
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connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, 
de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb 
protecció catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  

Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 

Placa o piqueta de connexió a terra. 

  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte 
corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop 
instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa 
no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla 
que el parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació 
tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar 
sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra 
corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho 
necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin 
connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies 
d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: 
fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon 
contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt 
punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que 
s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En 
el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de 
plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces 
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de 
portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament 
per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer 
galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor ha 
de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. Distància 
entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes 
posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre 
exterior del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 

ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
  
2 TELECOMUNICACIONS 
  
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de 
telecomunicacions per cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. RD 401/2003. 

116



 
 

REFORMA INTERIOR D’HABITATGE PRIMER SEGONA DE CARRER RADAS 12 DE  BARCELONA –juny 2012 

 

Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota 
relativa al visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D. 
172/99. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Antenes 
És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents 
d’emissions terrestres o de satèl·lit. 

  

Components  
Pals: Elements suport de les antenes. 

Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit. 

Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. 
Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la 
instal·lació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries 
per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu 
transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat 
electromagnètica de la instal·lació, seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en l’interior 
dels recintes de telecomunicacions. 
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin 
necessaris. El pal ha de ser vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal 
serà de 6 metres. 

Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del 
pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 

Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena per a cada canal 
captat i transmès a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m 
d'alçària: 130 km/h ; situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h. 

Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum incandescent 
de 60 W amb corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de 
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sortida a la distribució han de connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part 
inferior de l'equip a la part accessible per manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part superior de l'equip: <= 0,2 m. 
Secció conductors a terra: >= 2 mm2 
Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de 
manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A 
cada habitatge o local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de 
tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm 
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis 
de secció s'han d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al 
peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió 
dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més 
cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'han de fer sempre 
doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.  
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La 
posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. 
Distància presa al paviment (d): 19 cm <= d <= 21 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. 
Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic directe amb el 
pal. 
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. Les 
connexions aniran protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors coaxials.  
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.  
  
2.2 Telefonia 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de 
l’escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis 
integrats (RDSI). 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 

Per cable: 

Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 

Elements de captació de coberta 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 

Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al 
registre secundari. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa de dispersió: 

Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o 
punt de distribució fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia 
bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 

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

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a l'Edificació. DB SE-A, Seguretat 
Estructural-Acer, DB SI-6, Seguretat en cas d'Incendis, Resistència al foc de l'estructura. DB SI-Annex D, Resistència al 
foc dels elements d’acer. DB HS 1, Salubritat-Protecció enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi d'energia, Limitació de 
demanda energètica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de 
soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

 3.1 Interfonia i vídeo 
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Està composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de vídeo camares de gravació, i 
un sistema interior de recepció de trucades i imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i que també es pot 
mantenir una conversa interior-exterior. 
  
Components  
A l’entrada de l’edifici: 

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador. 
Obreportes elèctric. 
Aparell d’usuari de comunicació. 
Tubs, cables i caixes de derivació. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la 
instal·lació.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a 
les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)  
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o muntades superficialment. La càmera no s’ha 
d’orientar cap a fons lluminoses potents. Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil per al personal de manteniment. 
Obreportes elèctric: S’ha de col·locar encastat al marc de la porta a l’alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del 
pany. Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es 
rep. 
Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del 
fabricant. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 
Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de colors 
diferents a la telefonia i a la TV. Es respectaran les seccions mínimes indicades en els esquemes i plànols de la 
instal·lació. El cablejat anirà muntat protegit dins d’un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d’aquesta 
instal·lació. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. Alçada de col·locació. Profunditat d’empotraments. 
Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de 
morter i guix. Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 
  
Amidament i abonament 
ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell d’usuari. 
ml canalitzacions, tubs i cables.  
  
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
1APARELLS SANITARIS 
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua 
freda i calenta amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament.  
 
Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats de diferents maneres, 
sistemes de fixació utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: 
porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines, fosa.  
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i 
lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit per 
a sanitaris suspesos, en el cas d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel 
fabricant.  
Control i acceptació  
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es 
comprovaran les seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de 
distintius de qualitat, i control de recepció amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre 
el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
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Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la col·locació dels aparells 
sanitaris i posterior col·locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el 
muntatge. No hi haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
Fases d'execució  
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la 
D.T., i es procedirà al marcat per un instal·lador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.  
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se 
segellaran amb silicona neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, tindran 
instal·lada presa de terra amb cable de coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat 
de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o 
mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. Els mecanismes de descàrrega i alimentació han 
de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.  
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es 
connectaran amb la instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la 
distribució d'aigua hauran d'abocar lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del 
nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part 
inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal 
respecte al plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.  
Control i acceptació 
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell 
definitiu de la banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 
mm, que se segellarà amb silicona neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, 
romandran precintats o si escau es precintaran evitant la seva utilització i protegint-los de materials agressius, impactes, 
humitat i brutícia.   
 
Amidament i abonament 
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i 
desguassos.  
 
 
 
 
Barcelona, juny de 2012 

 

 

 

 

 

Pep Buxadé Sarsanedas      Elena Valls i Puigcorbé 
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MEMÒRIA 

In. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

DD. DADES GENERALS 

1 Identificació i objecte del projecte     

- PROJECTE I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE RESTAURACIÓ DE 
REFORMA INTERIOR D'HABITATGE AL CARRER ROSSELLÓ, 272, 
ENTLO 1. BARCELONA. 

- L'objecte de l’encàrrec és la reforma interior d'un habitatge. 
- Situació: Carrer ROSSELLÓ, 272, entlo 1ª - 08037 Barcelona.  
- Districte: EIXAMPLE. Barri: DRETA DE L'EIXAMPLE 
- Referència catastral: 0235705DF3803E0003YK 

2 Agents del projecte                  

- Promotor: FRANCISCO SERRA DOMINGUEZ 
- MALLORCA 319, entlo 1ª - 08037 Barcelona.  
- NIF: 46.138.647-A 
- Projectista: MARTA URBIOLA DOMÈNECH  
- Arquitecte. COAC / 32.832-3 
- NIF: 46.140.711-C 
- Avinguda Diagonal 538, 3º1ª - 08006 Barcelona. 
- marta.urbiola@coac.net - 649 935 958 

3 Relació de documents complementaris, projectes parcials  
A continuació es relacionen els documents complementaris signats per la mateixa arquitecta 
projectista MARTA URBIOLA DOMÈNECH 

- MD Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut, segons correspongui 
(D.1627/1997), signat per tècnic competent 

- Avaluació del volum i les característiques dels residus 
- Annex Fotogràfic 

. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida            
- L'objecte de l’encàrrec és la reforma interior d'un habitatge donat el seu 

mal estat de conservació a causa de la seva falta de manteniment i de 
l'incompliment de la normativa de habitabilitat actual.  

- El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable 
(CTE, altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local. 
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MD 2 Descripció del projecte      

2.1 Descripció general de l’edifici.    

L'edifici és una construcció entre-mitgeres d'una illa triangular de l'Eixample. Consta de 
planta baixa i 5 plantes pis amb dos habitatges per replà. L'edifici té una façana de 7,5m 
d'amplada i una profunditat edificada de 21,00 i un pati de 15,0m de profunditat.  

Hi ha una escala  central que permet l'accés a cada habitatge així com un pati interior on 
ventilen algunes de les estances. 

Suposem que l'edifici va ser construït cap a principis de segle XX. Té una estructura de 
murs portants d'obra de fàbrica i una estructura horitzontal de biguetes de fusta i revoltons 
ceràmics. 

L'habitatge objecte del present projecte de reforma ventila al pati interior i a l'interior d'illa. 

                      

2.2 Descripció de les obres incloent-hi el mitjans auxiliars.  

Les actuacions plantejades al present projecte fan a la remodelació interior de tot 
l'habitatge canviant les fusteries de la façana interior per unes d'iguals característiques de 
color i obertura donat el seu mal estat de conservació. 

Per tal d'adecuar-se a les condicions d'habitabilitat actual s'enderrocaran tres envans tal 
com es pot veure en les fotografies. Aquest enderroc es farà manualment amb un 
estintolament previ de la zona d'actuació. També es farà tot l'enderroc de les zones de 
bany i cuina així com del paviment actual. Es treuran les peces actuals així com l'enrajolat 
de parets i sostres. 

La cuina i el bany es traslladaran tal com es pot veure en els plànols annexats. La sala, 
menjador i cuina formaran ara una sola estança amb una cuina oberta. El bany es posarà 
on abans hi havia una habitació ventilant a un pati interior.  

Donat el seu bon estat de conservació així com la distribució vigent a la resta de 
l'habitatge es pintaran paraments horitzontals i verticals amb dues mans de pintura 
plàstica. Així mateix es donaran dues mans de pintura a les fusteries de les portes amb 
esmalt blanc. 

2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació  

- Descripció e identificació.  

L'actuació a l'habitatge afecta a totes les seves peces: rebedor, estudi, 
habitació, bany, passadís i sala-menjador així com la terrassa exterior. 

- Superfície útil d’actuació:  53,60 m2. 

2.4 Classificació de l'activitat a desenvolupar segons l'OMAIIA 2011(només per no 
habitatges). 

En aquest cas l'actuació és en un habitatge. 

MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de 
l’edifici 

Per les característiques del present projecte d'intervenció no cal definir ni justificar cap 
requisit en especial més que els justificats en els annexos. 

MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici

En el present projecte només s'actua en un dels habitatges sense cap afectació estructural. 
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Es començarà per fer les partides prèvies dels enderrocs de terres, els tres envans i els 
aplacats verticals i horitzontals de banys i cuines. Es continuarà aleshores amb la 
col·locació dels nous acabats ceràmics de parets i paviments. Es col·locaran els sanitaris 
als banys i els mobles de cuina. Finalment es pintaran els paraments verticals i sostres així 
com les fusteries de fusta de portes. 

MN. NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 Edificació 

Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de 
la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret 
i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les 
normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es 
desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments 
i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, 
el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques 
tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del 
projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de 
l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la 
certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit 
estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles 
ordenances i disposicions municipals. 

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

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES 
MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON 
DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                             

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns 
com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y 
EDIFICACIONES  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL 
QUE ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A 
PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10

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) 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, SI

CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL 
QUE ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A 
PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10) 

CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS EN ESTABLIMENTS, ACTIVITATS, 
INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS. 

LLEI 3/2010 DEL 18 DE FEBRER (DOGC: 10.03.10), ENTRA EN VIGOR 10.05.10.

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
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SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL 
QUE ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A 
PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10) 

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Protecció enfront del soroll 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’HABITABILITAT PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL, HR  

CTE DB HR DOCUMENT BÀSIC PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL 

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). MODIFICAT 
PEL RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

LEY DEL RUIDO                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Estalvi d’energia 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA, HE

CTE DB HE DOCUMENT BÀSIC ESTALVI D’ENERGIA

HE-1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
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HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

HE-4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10).

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)  En vigor a partir del 23/12/2011 
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 
l'Edificació.

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
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RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES 
MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON 
DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10) 

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles 
que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

APLICACIÓ PER ENTITATS D’INSPECCIÓ I CONTROL DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT I 
INSPECCIÓ PERIÒDICA 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
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ACLARIMENTS DE DIFERENTS ARTICLES DEL “REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Ordenances municipals 

INSTAL·LACIONS D’AIGUA

CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

CTE DB HE 2 RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (REMET AL RITE)

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso 
propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
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REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP-03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO 
PROPIO" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

Instal·lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

NORMES TÈCNIQUES PARTICULARS DE FECSA-ENDESA RELATIVES A LES INSTAL·LACIONS DE XARXA I A 
LES INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ 

RESOLUCIÓ ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A L’APLICACIÓ DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

CONDICIONS DE SEGURETAT EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ D’HABITATGES  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de 
les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  
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Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instal·lacions de telecomunicacions

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones                    

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) en vigor a partir del 2/10/2011, a partir de la seva entrada en vigor quedar derogat el RD 
401/2003 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones                    

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de 
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de 
satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

RIPCI REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
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CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 
11.03.10).

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Certificació energètica dels edificis 

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN 

Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

Control de qualitat 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE 
ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES 
CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10)

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
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R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  
de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados 

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 

MN 2 Altres 

Per les característiques del present projecte no s'ha tingut en compte cap altre norma, 
reglament o document. 

PR. PRESSUPOST 

PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 

ENDERROCS     2.000,00 € 
BANY       2.000,00 € 
CUINA        3.000,00 € 
PINTURA I ACABATS       2.000,00 € 
INSTAL·LACIONS     6.000,00 €
TOTAL PRESSUPOST              15.000,00 € 

Barcelona, juny 2012 

MARTA URBIOLA DOMÈNECH 
Arquitecta 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG IN   ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG O   IMPLANTACIÓ 
1. Situació E. 1:2000. Plànol tret del Punt d’informació cartogràfica. 
2. Emplaçament E. 1:500. Plànol tret del Punt d’informació cartogràfica. 

DG A   DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE LA INTERVENCIÓ  
3. Estat actual   
4. Projecte 
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DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 

- Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut, segons correspongui 
(D.1627/1997), signat per tècnic competent 

- Justificació enderrocs 
- Annex fotogràfic 



- Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut, segons correspongui 
(D.1627/1997), signat per tècnic competent 



1. DADES DE L'OBRA 

  Tipus d'obra: remodelació interior d'habitatge 

  Emplaçament: Carrer ROSSELLÓ, 272, entlo 1ª - 08037 Barcelona. 

  Superfície construïda:

Habitatge: 58,53m2 de superfície construïda.

  Promotor: FRANCISCO SERRA DOMINGUEZ 

  Arquitecta autora del Projecte d'Execució: MARTA URBIOLA DOMÈNECH 

  Arquitecta redactora de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: MARTA URBIOLA DOMÈNECH 

2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

  Topografia: Donat el tipus d’actuació, no es té en compte la topografia. 

  Característiques del terreny (resistència cohesió, nivell freàtic): No es necessari per ser les 
característiques de l'actuació sense afectació estructural. 

  Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Es tracta d’un habitatge plurifamiliar entre 
mitgeres

  Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: Per tractar-se una reforma 
interior no es té en compte el serveis públics. 

  Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres: Esta 
davant d’un carrer que té una amplada de 20,00 m.

3.-COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

3.1. Introducció

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
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El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el  termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i              
sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

8.3.2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

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

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

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

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

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

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

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

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

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els              
següents:

  L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

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

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

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

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

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

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

  L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

  L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic.

  L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 

  Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

8.3.3. Identificació dels riscos

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
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Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

8.3.3.1. Mitjans i maquinària

  Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

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

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

  Riscos derivats del funcionament de grues.  

  Caiguda de la càrrega transportada.  

  Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

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

  Cops i ensopegades. 

  Caiguda de materials, rebots. 

  Ambient excessivament sorollós. 

  Contactes elèctrics directes o indirectes. 

  Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

8.3.3.2. Treballs previs 

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

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

  Cops i ensopegades. 

  Caiguda de materials, rebots. 

  Sobre esforços per postures incorrectes. 

  Bolcada de piles de materials. 

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

8.3.3.3. Enderrocs 

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

  Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

  Projecció de partícules durant els treballs. 

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

  Contactes amb materials agressius. 

  Talls i punxades. 

  Cops i ensopegades. 

  Caiguda de materials, rebots. 

  Ambient excessivament sorollós. 

  Fallida de l'estructura. 

  Sobre esforços per postures incorrectes. 

  Acumulació i baixada de runes. 
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8.3.3.4. Moviments de terres i excavacions 

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

  Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

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

  Cops i ensopegades.  

  Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  

  Caiguda de materials, rebots. 

  Ambient excessivament sorollós. 

  Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

  Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

  Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

  Sobre esforços per postures incorrectes. 

  Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 

8.3.3.5. Fonaments 

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

  Projecció de partícules durant els treballs. 

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

  Contactes amb materials agressius. 

  Talls i punxades. 

  Cops i ensopegades. 

  Caiguda de materials, rebots. 

  Ambient excessivament sorollós. 

  Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

  Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

  Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  

  Contactes elèctrics directes o indirectes. 

  Sobre esforços per postures incorrectes. 

  Fallides d'encofrats. 

  Fallides de recalçaments. 

  Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

  Bolcada de piles de material. 

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

8.3.3.6. Estructura 

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

  Projecció de partícules durant els treballs. 

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



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE REFORMA INTERIOR D'HABITATGE AL CARRER ROSSELLÓ, 272, ENTLO 
1ª. BARCELONA 6/13

  Contactes amb materials agressius. 

  Talls i punxades. 

  Cops i ensopegades. 

  Caiguda de materials, rebots. 

  Ambient excessivament sorollós. 

  Contactes elèctrics directes o indirectes. 

  Sobre esforços per postures incorrectes. 

  Fallides d'encofrats. 

  Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

  Bolcada de piles de material. 

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

  Riscos derivats de l'accés a les plantes. 

  Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials. 

8.3.3.7. Ram de paleta 

  Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

  Projecció de partícules durant els treballs. 

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

  Contactes amb materials agressius. 

  Talls i punxades. 

  Cops i ensopegades. 

  Caiguda de materials, rebots. 

  Ambient excessivament sorollós. 

  Sobre esforços per postures incorrectes. 

  Bolcada de piles de material. 

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

8.3.3.8. Coberta 

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

  Projecció de partícules durant els treballs. 

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

  Contactes amb materials agressius. 

  Talls i punxades. 

  Cops i ensopegades. 

  Caiguda de materials, rebots. 

  Ambient excessivament sorollós. 

  Sobre esforços per postures incorrectes. 

  Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

  Caigudes de pals i antenes. 

  Bolcada de piles de material. 
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  Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques).

8.3.3.9. Revestiments i acabats 

  Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

  Projecció de partícules durant els treballs. 

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

  Contactes amb materials agressius. 

  Talls i punxades. 

  Cops i ensopegades. 

  Caiguda de materials, rebots. 

  Sobre esforços per postures incorrectes. 

  Bolcada de piles de material. 

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

8.3.3.10. Instal·lacions 

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

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

  Talls i punxades. 

  Cops i ensopegades. 

  Caiguda de materials, rebots. 

  Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

  Contactes elèctrics directes o indirectes. 

  Sobresforços per postures incorrectes. 

  Caigudes de pals i antenes. 

8.3.3.11. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II 
del R.D.1627/1997) 

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

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

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

4) Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

5) Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

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

7) Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8) Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 
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9) Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

10) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

8.3.4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

8.3.4.1. Mesures de protecció col·lectiva 

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

  Senyalització de les zones de perill. 

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

  Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

  Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega.

  Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents. 

  Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 

  Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 

  Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 

  Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

  Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 

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

  Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 

  Utilització de paviments antilliscants.

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

  Col·locació de xarxat en forats horitzontals. 

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

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

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

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

8.3.4.2. Mesures de protecció individual 

  Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

  Utilització de calçat de seguretat. 

  Utilització de casc homologat. 

  A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 
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  Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

  Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

  Utilització de mandils. 

  Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

8.3.4.3. Mesures de protecció a tercers 

  Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

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

  Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega.

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

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

8.3.5. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista 
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

8.3.6 NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ.

 Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción
Llei 32/2006 (BOE: 19/10/2006)

 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras 
de construcción temporales o móviles
Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)

 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
R.D. 1627/1997, de 24 octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

 Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el RD 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguredad y salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006

 Ley de prevención de riesgos laborales
Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)

 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE: 13/12/2003)

 Reglamento de los servicios de prevención
R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE: 
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01/05/98)

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura
R.D. 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE: 13/11/2004)

 Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo
R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
R.D. 486/1997. 14 de abril (BOE: 23/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la " Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo" (O. 
09/03/1971)

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores
R.D. 487/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97)

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización
R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97) 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo
R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo
R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo
R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97) transposició de la directiva 89/655/CEE. 
Modifica i deroga alguns capítols de la " ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo" 
(O. 09/03/1971) 

 Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo
R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 02/11/89) 

 Protección contra riesgo eléctrico 
R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01) 

 Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-006. Almacenamiento de líquidos 
corrosivos
R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98) 

 Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción 
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Modificacions: O. 10 diciembre de 1953 
(BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 A 105 derogats per 
O. de 20 gener de 1956. Capítol III derogat pel RD 2177/2004

 Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y anexos I y II (BOE: 05/09/70; 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE REFORMA INTERIOR D'HABITATGE AL CARRER ROSSELLÓ, 272, ENTLO 
1ª. BARCELONA 11/13

09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70

 Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) M odificació: O. de 7 de marzo dE 1981 
(BOE: 14/03/81)

 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. 
(deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril 
de 1990 (BOE: 24/04/90))

 Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84) 

 Normas complementarias del reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto 
O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)

 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo
O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) Correcció d'errades (BOE: 06/04/71) 
Modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, 
RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997

 S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció
O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

 Cascos no metálicos
R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

 Protectores auditivos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

 Pantallas para soldadores 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Modificació: BOE: 24/10/75

 Guantes aislantes de electricidad 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75

 Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75

 Banquetas aislantes de maniobras
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75 

 Equipos de protección personal de vias respiratorias. normas comunes y 
adaptadores faciales
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 

 Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 
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1ª. BARCELONA 12/13

 Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8. Modificació: BOE: 30/10/75 

 Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9. Modificació: BOE: 31/10/75 

 Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos 
contra amoníaco
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 . Modificació: BOE: 01/11/75

Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

Barcelona, JUNY del 2012. 

Marta Urbiola Domènech 
Arquitecta



- Avaluació del volum i les característiques dels residus 



Obra:
Situació:
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

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

tipus

quantitats
DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció codificació

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

ROSSELLÓ 272, ENTLO, 2º2ª

PROJECTE REFORMA INTERIOR D'HABITATGE

Municipi :

Codificació residus LER (tones) (m3)

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

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

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0 00 0 00G
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a 

d'
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ió
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, ,
BARCELONA Comarca : BARCELONÈS

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

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3
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és residu
 abocador

Residus d'enderroc

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

si

   Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el
seu nou ús pugui ser acreditat

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00
formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 0,00 0,082 0,00
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,05 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00ic
a.

 C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

u
n Residus d enderroc

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00

0,7286 0,053 t 0,7504 0,00 m3

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 1,151 0,045 1,07
obra de fàbrica 170102 0,015 0,491 0,018 0,55

formigó 170101 0,032 0,489 0,0244 0,35
petris 170107 0,002 0,105 0,0018 0,16

i 170802 0 003927 0 053 0 00972 0 00
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totals d'enderroc 

Residus de construcció

guixos 170802 0,003927 0,053 0,00972 0,00
altres 0,001 0,013 0,0013 0,02

   embalatges 0,038 0,057 0,08 0,38
fustes 170201 0,0285 0,016 0,067 0,06

plàstics 170203 0,00608 0,021 0,008 0,14
paper i cartró 170904 0,00304 0,011 0,004 0,16

metalls 170407 0,00038 0,009 0,001 0,02

totals de construcció 1,208 t 1,45 m3
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   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

- altres

-
-
-
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S INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

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

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

-especificar
especificar -Terres contaminades

Residus que contenen PCB

-
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Enderroc, Rehabilitació, AmpliacióESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

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

minimització

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

si
si
-lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- 
P

ro
gr

a

6.-

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

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

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

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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

4.-
5.-
6.-

                    fusta en bigues reutilitzables
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables
                    acer en perfils reutilitzables

 Excavació / Mov. terres Volum 0,00

m3  (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplé 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 0
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0,00 0,000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

0,00
0,00

terres per tractar

valoritzador / abocador

0,00
0,00

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,49
Maons, teules i ceràmics 40 0,49
Metalls 2 0,01
Fusta 1 0,02
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,01
Paper i cartró 0,50 0,01   

O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial
no no especial

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

tipus de residucal separar
no inert

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

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

Contenidor per Metalls no no
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si especial
* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

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

R.D. 105/2008

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

2 
/ 6

  R
E

S
ID

U
S

  E
n

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

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

pressupost

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

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

-

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

08870 SITGES

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

MONSOLVEN, SA PEDRERES "GINESTA" I "JOAN". 

g

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 100,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 0,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0re
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Costos*

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

PRESSUPOST

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

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

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

Especials**: nº transports a 200 €/ transportContenidors de 5 m per cada tipus de residu 0

       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 0,00

       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 0,00

 RESIDU Volum

Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 100,00 €/m3 0,00 €/m3 0,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0 00 0 00

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

- - 0,00

Especials : n transports a 200 €/ transport

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,i amb quines proporcions hi son presents ( dins el cost s'ha previst una
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Valoritzador / Abocador

- -Terres contaminades 0,00 0,00
runa bruta

Construcció m3  (+35%) 0,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 0,47 7,07
Maons i ceràmics 0,74 11,04
Petris barrejats 0,21 3,20

Metalls 0,03 0,49
Fusta 0,08 1,22
Vidres 0,00 0,00
Plàstics 0,19 2,81
P i t ó 0 21 3 22

21,35 -
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runa neta

- 3,26 -

-
- 73,63 -

- -

- 47,12

- 8,14 -
- - -
- 18,72 -

21 49Paper i cartró 0,21 3,22
Guixos i no especials 0,02 0,35

Perillosos Especials 0,00

29,41

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

-
- 2,35

0,00

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores

-
- 21,49

0,00 196,06

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..) 0,00
0,00
0,00

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

m3

tones

euros

3 
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225,47

El pes dels residus és de : 1,26

El pressupost de la gestió de residus és de : 225,00

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

El volum de residus aparent  és de : 1,45
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

unitats 1
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Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -
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Estudi de Seguretat i Salut

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions
de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes son a:

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

-

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

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

Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

-

-

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

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

per la seva acceptació a la Propietat.
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

FIANÇA

fiança
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

m3
0,00 m3

m3
% 1,96 m3

F
on

t: 
G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
0

Previsió final del EstudiPercentatge de reducció per 
minimització

Total construcció

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
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residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les
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