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1. Introducción 
 
 
La presente memoria tiene por objeto la justificación de las medidas adoptadas por la 

legislación actual de obligado cumplimiento entorno al Código Técnico de la Edificación (CTE) 

en el presente proyecto de Rehabilitación de un centro de educación Secundaria situado en la 

calle Prat de la Riba nº 118 en la ciudad de Santa Coloma de Gramenet.  

 

 Destinación de uso 

 

Uso docente 

 

 Normativa aplicada 

 

- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico en seguridad estructural. 

 

2. Descripción de los edificios 

 

El centro docente está ubicado en un solar entre las calles Prat de la Riba y calle Gaspar. 

Tiene una superficie de 6.758 m2 situado en una zona de poca afluencia de tránsito. El centro 

está compuesto por tres edificios situados tal como se indica en los planos adjuntos. 

 

Se trata de un edificio principal docente, a partir de ahora llamado módulo 1, compuesto por 

planta baja, más dos plantas piso PB+2P. Sigue una estructura compuesta por pilares y 

forjados de hormigón armado (ver detalle sección tipo). El cerramiento no interviene en la 

función estructural del edificio. 

 

Existe otra edificación destinada a uso deportivo (módulo 2), compuesto por una única planta y 

un módulo anexo de vestuarios. Sigue una estructura metálica de jácenas de gran luz y pilares 

metálicos cerrado por fachada de fábrica de ladrillo y acabado monocapa. 

 

Una tercera edificación es la situada en el extremo norte del solar, aulario (módulo 3), 

compuesta de planta baja más planta piso. Siguiendo una estructura prefabricada de pilares 

prefabricados y forjado de losa alveolar. 

 

3. Justificación CTE 

 

La fecha de construcción del centro data de los años 70. La normativa vigente de la época 

para construcción de edificios es la norma MV-101/162 aprobada en el Decreto 195/1963 del 

17 de enero de 1963 aprobada por el Ministerio de la Vivienda. 

 

A la hora de realizar este proyecto se ha tenido en cuenta en todo momento la normativa 

vigente actual que regula todos los aspectos a cumplir para las edificaciones actuales y/o 

rehabilitación. 

 

Es evidente que la normativa derogada, en este caso, la MV-1962, es menos restrictiva en 

cuanto a las especificaciones de seguridad estructural y aptitud al servicio que la normativa 

actual presente, el CTE. 

 

Llegados a este punto, el CTE habla en el DB-SE Anejo D, sobre la evaluación estructural de 

edificios existentes. Este anejo contempla la valoración cuantitativa y cualitativa de la 

evaluación estructural de edificios existentes. 

 

La dificultad de este documento radica en la imposibilidad de obtener el proyecto original del 

año 1972, ya que la administración tanto municipal como provincial no dispone de información 

detallada al respecto. 

 

Al no poder realizar una valoración cuantitativa de edificio, el CTE-DB-SE Anejo D.2 establece 

que ante la imposibilidad de una valoración de tal magnitud el D.6 establece unos criterios 

para la realización de una valoración cualitativa del conjunto. 
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4. Valoración cualitativa 

 

Puede suponerse que el conjunto de edificios ha sido dimensionado y construido de acuerdo 

con las normas y reglas vigentes en su época de ejecución. 

 

Prueba de ello es que durante los 36 años de funcionamiento del centro docente no ha sufrido 

daños estructurales, asentamientos, deformaciones, corrosión, etc. 

 

Tal como se indica en el diagnóstico del centro, las fichas de lesiones y el reportaje fotográfico, 

las anomalías y disfunciones del centro se centran a nivel de cerramientos, carpintería e 

instalaciones. En las inspecciones visuales realizadas en el centro no se han apreciado 

indicios de presencia de humedades en la estructura de los tres edificios, así como grietas o 

fisuras en los elementos estructurales. 

 

Durante los años de funcionamiento del centro ha sufrido cambios en cuanto a distribución 

interior de aulas, y cuya inspección visual no se han apreciado daños en la estructura. Cosa 

que si ha influido en otros aspectos del edificio como instalaciones. 

 

Dado que se ha tenido en cuenta estas prescripciones, la propuesta de intervención ha estado 

condicionada para adaptarse al programa de funciones para apertura de centros docentes 

publicada por la Generalitat de Catalunya y normativa actual. Cerramientos interiores de 

tabiquería húmeda han sido sustituidos por tabiquería seca, reduciendo considerablemente el 

peso propio de la estructura. 

 

Tal como indica el anejo D.6 es preceptivo establecer un programa de mantenimiento para el 

caso en que no se puede realizar una valoración cuantitativa del edificio. Por ello, se ha 

establecido un control periódico para asegurar su durabilidad en el periodo de uso restante. 

 

Por lo contrario, en el siguiente punto se establece las pautas para la hipotética valoración 

cuantitativa de los edificios. 

 

 

5. Pautas de verificación 

 

Según lo especificado, sería aceptable una valoración cualitativa para llevar la intervención, a 

su vez, en el caso de que se disponga de medios económicos suficientes y asegurarnos 

todavía mayor de una vida útil de los edificios, sería preceptivo realizar una valoración 

cuantitativa. 

 

Ello implica una serie de pasos a realizar y/o a tener en cuenta. Según el CTE, se compone de 

tres fases esta valoración, las cuales van de lo más genérico a lo especifico. Eso quiere decir 

que, una de las vías, por ejemplo, sería la realización de catas en la estructura, tanto en 

pilares y forjado. Con ello se obtendría un valor a tener en cuenta de cálculo. 

 

Otra acción a realizar sería la extracción de viguetas y su posterior análisis, una obtención de 

tensiones elástica y resistencia a tracción/compresión. 

 

Todo ello desembocaría en un conocimiento más aproximado para valorar las pautas de 

intervención sobre el recinto, en mi caso, al no disponer de medios para realizarlo, he tenido 

que optar por una valoración cualitativa de los edificios para poder asumir los objetivos fijados 

en este proyecto. 
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El presente proyecto plantea el derribo de diversas edificaciones  situadas dentro del recinto  

del IES Numancia de Santa Coloma de Gramenet: el antiguo edificio del conserje y los 

vestuarios que conforman el gimnasio. 

 

DATOS DE LA PARCELA Y EDIFICACION A DERRIBAR 

 

Las dos edificaciones mencionadas anteriormente se encuentran dentro del recinto del IES 

Numancia. La parcela consta de 6.784,5 m2 aproximadamente, situada entre las calles Prat de 

la Riba y Gaspar, en Santa Coloma de Gramenet. Dispone de dos accesos al recinto desde la 

calle Prat de la Riba. 

 

El edificio del conserje  es un edificio destinado antiguamente a vivienda; en la actualidad 

cumple las funciones de asociación AMPA  y almacén de material escolar. El edificio consta de 

un semi-subterráneo y de una planta a la cual se accede mediante un tramo de escaleras. 

Sigue una estructura de paredes de fábrica de ladrillo y forjados de viguetas prefabricadas de 

hormigón. La cubierta es plana con acabado de lámina bituminosa. 

 

El gimnasio se encuentra en el centro del recinto escolar. Para la propuesta de intervención se 

decide mantener la estructura del mismo, sustituyendo el módulo anexo al gimnasio que 

conforma el gimnasio. Este módulo está destinado a los vestuarios y consta de una única 

planta. Sigue una estructura de paredes de fábrica de ladrillo y forjados de viguetas 

prefabricadas de hormigón. Igual que el edificio del conserje, la cubierta es plana con acabado 

de lámina bituminosa. 

 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

 

1. Trabajos Previos 

 

El objetivo de los trabajos previos, es establecer las medidas genéricas de seguridad previstas 

en la ejecución de los derribos. 

 

Es obligatorio comunicar la intención de efectuar los trabajos de derribo a los organismos  

públicos y privados afectados, como es el caso de las compañías de servicios, servicios 

municipales, ayuntamiento y vecinos colindantes. 

 

Asegurarse de la desconexión de los edificios a derribar de cada una de las posibles 

compañías suministradoras tanto de electricidad, gas, agua y/u otro suministros posibles. 

 

Antes de los inicios de los trabajos de derribo, hace falta instalar las medidas de protección 

para los operarios que trabajen en el proceso, así como las medidas pertinentes de protección 

de los viandantes y de los edificios vecinos. También se procederá a la retirada del cableado 

de instalaciones existentes en las fachadas de los edificios a derribar descritos anteriormente. 

 

2. Etapas del derribo 

 

Reconocimiento previo y exhaustivo del estado de la estructura de los edificios a derriba y 

conjuntamente con el técnico director del derribo, resolución de la posibilidad de apeos 

preventivos, para evitar derribos incontrolados y facilitar el desmontaje del material 

recuperable y reciclable.  

 

Recuperación de los materiales a reciclar, que no forman parte de la estructura y que no son 

soporte de algún otro material (tejas, barandillas, cerramientos y divisorias practicables, 

material de instalaciones, lucernarios y claraboyas, pavimentos sobrepuestos, carpintería, etc.) 

 

Desmontaje de los elementos arquitectónicos que forman parte de la estructura o que son 

soporte de algún otro material, previo apeo para mantener las medidas de seguridad 

necesarias (elementos estructurales de hierro, vigas de madera, etc.) 

 

Desmontaje o derribo de la estructura del edificio con técnicas y métodos que faciliten la 

selección in situ de los materiales para un reciclaje posterior. 
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3. Ejecución material 

 

El sentido prioritario para proceder al derribo de los edificios descritos es el sentido 

descendiente. Se tiene que empezar con la retirada previamente a los trabajos de todo 

mobiliario existente. Posteriormente se procede a la retirada de elementos de instalación y 

cubierta, acabando con el último pavimento. 

 

El orden de desmontaje de los elementos tiene que evitar que durante el proceso, todo 

trabajador quede exento de peligro por caída a distinto nivel. 

 

Para el desmontaje de los elementos constructivos compuestos por los revestimientos (si son 

discontinuos) y acabar por la retirada del soporte. 

 

Es necesario hacer un apeo previo al desmontaje cuando se tengan que desmontar elementos 

que trabajen a flexión o compresión. 

 

El edificio del conserje está adosado al muro de contención perimetral del recinto. Todo y que 

su estado estructural es bueno, en el momento del derribo se procederá con precaución y se 

dejarán los paramentos perpendiculares al muro que hagan de contrafuerte de los mismos. 

 

4. Elementos constructivos reutilizables: 

 

- Elementos de hierro: vigas, pilares, dinteles, etc. 

- Vigas de madera 

- Elementos prefabricados de hormigón 

- Puertas, ventanas y otros elementos de cerramientos y divisorias practicables 

- Revestimientos de piedra 

- Lucernarios y claraboyas 

- Barandillas y rejas 

- Pavimentos técnicos 

- Elementos de decoración 

 

Materiales reciclables: 

 

Origen pétreo: 

 

- Hormigón en masa 

- Fábrica de ladrillo cerámico 

- Piedras naturales y artificiales 

- Gravas y arenas 

- Vidrio 

 

Metales: 

 

- Plomo  

- Cobre 

- Hierro  

- Acero 

- Zinc 

- Aluminio 

 

Plásticos: 

 

- Poliestireno 

- Polietilenos 

- Poliuretano 

- Policarbonato 

- PVC 

 

5. Gestión de Residuos 

 

Se prevé la gestión de los residuos con una empresa gestora de runa de obra. 
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Para la recogida de los residuos de obra, se reservará un espacio en el solar para clasificar los 

materiales extraídos del derribo y facilitar su recogida selectiva, así como el almacenaje de los 

residuos previamente seleccionados. 

 

Tras el análisis de los edificios a derribar, no se han encontrado materiales potencialmente 

peligrosos, no obstante si en el proceso de derribo y/o desmontaje aparecen, se coordinará 

con la junta de residuos y planta de tratamientos de residuos para su correcta retirada. 

 

6. Volumen y superficies a derribar 

 

Las superficies y volúmenes a derribar, clasificados por edificios, son los siguientes: 

 

EDIFICACIÓN  SUPERFICIE (m2)   VOLUMEN (m3)  

Edif. Conserje    114    342,00 

Vestuarios       72    124.35 

Total      186      466.35                                     

 

 

 

7. Soporte gráfico 
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1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 
 
El presente proyecto tiene por objeto la justificación del cumplimiento de la sección DB-HE1 del CTE. 
 
 

1.1. Destinación de uso 
 
Educación 
 
 
 

2. NORMATIVA APLICABLE 
 
 
· Real Decreto 1853/1993 del 22 de Octubre por el cual se aprueba el Reglamento de instalaciones de gas en 

locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
 
 

3. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

 
 
Como cualquier de las fachadas del edificio tiene menos del 60% de huecos (ventanas y puertas) y en la 
cubierta menos del 5% de lucernarios se puede aplicar la opción simplificada.  
 
Porcentaje de huecos (ventanas y puertas) en las diferentes fachadas del colegio: 
 
Zona Gimnasio – vestuarios: 
 
Fachada norte: 0% 
Fachada oeste: 19% 
Fachada este: 19% 
Fachada sur:  
 
Zona aulario – cocina - administración: 
 
Fachada norte: 0% 
Fachada oeste: 23% 
Fachada este: 23% 
Fachada sur: 
 
Zona edificio principal: 
 
Fachada norte: 7% 
Fachada oeste: 16% 
Fachada este: 53% 
Fachada sur: 
 
El peor caso es para el módulo 1 del edificio principal que la fachadas de éste da 53% de huecos. 

 
Por lo tanto se escoge un vidrio que tendrá una transmitancia límite de 2,8 W/m2K y un factor solar 
límite de 0,51. El marco que será con puente térmico també tendrá una transmitancia límite de 2,8 
W/m2K. 
 
Opción simplificada: 
 
3.1. Demanda energética (transmitancia de los diferentes elementos de la evolvente térmica del edificio) 
 
Para ver cuáles son los elementos de la envolvente térmica del edificio y si sus transmitancias están por 
debajo de los límites establecidos por el sitio donde se encuentra el recinto (Santa Coloma de Gramenet, 
Barcelonés) ver la ficha “HE 1 Limitación de la demanda energética” y la ficha de las transmitancias de 
los diferentes cerramientos del edificio que se exponen a continuación. 
 
Se ha elegido una transmitancia para la fachada inferior a 0,52 W/m2K para poder elegir una 
transmitancia un poco más alta para las ventanas (valor que está entre paréntesis en la tabla 2.2). 
 
3.2. Condensaciones  
 
Todos los cerramientos, particiones interiores y puentes térmicos de la envolvente térmica ha de asegurar 
la ausencia total de condensaciones, siendo el factor de temperatura de la superficie interior fRSI mayor 
que 0,56 para la cocina, comedor, vestuarios y gimnasio y mayor que 0,69 para el resto de dependencias. 
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1.  OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente documento es el de definir las líneas generales y técnicas del proyecto de legalización de la 
nueva instalación de calefacción, sustituyendo la existente, del centro de educación secundaria IES Numancia en 
Santa Coloma de Gramenet. 
 
 
2.  ÁMBITO DE LA APLICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
La instalación se destinará a la calefacción de los tres módulos que componen el recinto educativo y para acabar 
de calentar el ACS calentada por el sistema de captación solar. 
 
 
3. DATOS DEL PROYECTO 
 
 
3.1 DOMICILIO DE LA INSTALACIÓN 
 
Calle Prat de la Riba nº118 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) 
 
 
4. REGLAMENTACIÓN 
 
Para la confección del presente proyecto se han seguido las siguientes normativas y reglamentaciones: 
 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios,  R.D. 1751/1998 de 31 de Julio de 1.998. 
- Reglamento de  Aparatos a Presión, e Instrucciones Técnicas complementarias. R.D. 1.244/79. 
- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas 

complementarias. 
- Normas UNE de obligado cumplimiento. 
- Recomendaciones de las Entidades de Inspección y Control (EIC). 
- Recomendaciones de las Compañías Suministradoras. 
- Decreto 21/2006 de 14 de febrero por el cual se regula la adopción de criterios ambientales y de 

ecoeficiencia en los edificios. 
- Código Técnico de la Edificación (CTE). Ahorro de Energía (HE1, HE2, HE4) 

 
Por apartados, las normativas a tener en cuenta son: 
 

AÏSLAMIENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS Y ANTIVIBRATORIOS. 
 

- Reglamento e Instrucciones Técnicas de las Instalaciones Térmicas en Edificios. 
- Reglamento de  Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Decreto de 30 de 

Noviembre de 1.961. 
 
REDES DE CONDUCTOS. 

 
- Reglamento e Instrucciones Técnicas de las Instalaciones térmicas en Edificios. 
- Norma Tecnológica de la Edificación 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÒNICA DEL EDIFICIO 
 
5.1.  DESCRIPCIÓN 

 
Los tres módulos del recinto dan al este con la calle Prat de la Riba, a sud el módulo 1 da a C/Gaspar y a 
oeste dan ambos a montaña (ver plano de situación). 
 
El módulo 1 está constituido por planta baja, primera y segunda. Su estructura es de forjados y pilares de 
hormigón armado. 
 
El módulo 2 está constituido por una única planta y su estructura es de jácenas metálicas y pilares de 
hormigón armado. 
 
El módulo 3 está constituido por planta baja más planta primera y sigue una estructura prefabricada de losas 
alveolares y pilares prefabricados de hormigón. Su fecha de construcción es posterior al resto de módulos. 
 
La propuesta de intervención en la fachada de ambos módulos es la colocación de un aplacado de paneles 
fenólicos de madera (Trespa) con la colocación del aislamiento por el exterior de la fachada existente. Todos 
los cerramientos tratados por la rehabilitación cumplen los mínimos fijados por el CTE H1. 
 
El solar donde está situado los diversos edificios se realizará de nuevo cumpliendo con los mínimos fijados 
por la Conselleria d’Ensenyament para la apertura de centros educativos de Cataluña. 
 
La producción de calor se llevará a cabo en la sala de calderas situada en cada edificio que verificará la 
resistencia del recinto al fuego EI-240 con aperturas para ventilación al exterior. 
 
 

5.2.  RELACIÓN DE SUPERFICIES 
 
A continuación se expone las superficies útiles del IES Numancia detalladas según zonas a calefactar y las 
dependencias. En plano, más información. 
 
 

 
 
 
 

PB 
Primària  

DEPENDENCIA Superficie 
útil (m 2) 

 
 
 
 

P1 
Primaria  

DEPENDENCIA Superficie 
útil (m 2) 

Passadís sud 56,0 Passadís sud 38,7 
Passadís nord 47,1 Passadís nord 35,6 
Aula 1 50,7 Aula 1 50,7 
Aula 2 50,7 Aula 2 50,7 
Aula 3 50,7 Aula 3 50,7 
Aula 4 50,7 Aula 4 50,7 
Aula 5 50,7 Aula 5 50,7 
Aula Petits Grups 1 25,0 Aula Petits Grups 1 25,0 
  Aula Petits Grups 2 25,0 
  Tutoria 16,0 
  Lavabos Professors 6,1 
  Lavabos Alumnes 1 13,3 
  Lavabos Alumnes 2 13,3 
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P2 
Primaria  

DEPENDENCIA Superficie 
útil (m 2) 

 
 
 

PB 
Menjador, 

Cuina 
 
 

DEPENDENCIA Superficie 
útil (m 2) 

Passadís sud 55,0 Lavabo cuina 2,4 
Passadís nord 47,1 Cuina 44,5 
Aula 1 50,7 Menjador 150,2 
Aula 2 50,7   
Aula Suport 50,7   
Aula Música-
audiovisuals 50,7   
Aula informàtica 50,7   
Aula plàstica 50,7   
Tutoria 16,0   
Lavabos Professors 6,1   
Lavabos Alumnes 1 13,3   
Lavabos Alumnes 2 13,3   

 
 
 

P
B

 A
dm

in
is

tr
ac

ió
 

S
al

es
 d

e 
re

un
io

ns
 

DEPENDENCIA Superficie 
útil (m 2) 

 
P

B
 

P
as

sa
di

ss
os

 
  

DEPENDENCIA Superficie 
útil (m 2) 

AMPA 15,8 
Passadís Est  zona 
administració 114,9 

Sala Professors 60,3 
Passadís Oest zona 
administració 81,2 

Despatx Director 15,0 Passadís zona infantil 89,7 
Despatx Cap d'estudis 11,2   
Lavabo Professors 2 5,2   
Secretaria 21,7   
Consergeria 
Reprografia 10,4   
Vestidors PND 4,2   
Lavabos PND 3,7   

 
 
 
 

 
 
 

PB 
 Infantil  

DEPENDENCIA Superficie 
útil (m 2) 

 
 
 

PB 
Biblioteca  

 
 

DEPENDENCIA Superficie 
útil (m 2) 

Lavabo mestres 4,1 Biblioteca 69,0 
Vestidor mestres 4,4   
Tutoria 14,3   
Aula Petits grups 20,0   
Aula Psicomotricitat 60,0   
Aula infantil 1 55,0   
Aula infantil 2 55,0   
Aula infantil 3 55,0   
Aula infantil 4 55,0   
Aula infantil 5 55,0   
Aula infantil 6 55,0   
Lavabo aulas 1,2 9,9   
Lavabo aulas 3,4 9,9   
Lavabo aulas 5,6 9,9   

 
 
 
 

 
PB 

Gimnàs i 
vestidors  

 

DEPENDENCIA Superficie 
útil (m 2) 

Sala gran Gimnàs 228,2 
Lavabos minusvalids 4,8 
Lavabos dones 9,4 
Lavabos homes 9,4 
Vestidors homes 27,5 
Vestidors dones 27,5 

 
 
5.3. ENTORNO FÍSICO DEL EDIFICIO 
 
El recinto se encuentra en el barrio centro de Santa Coloma de Gramenet, por delante Calle Prat de la Riba y 
lateralmente por sud con Calle Gaspar. 
 
5.4. CUMPLIMIENTO DE LA LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 
 
 

Los coeficientes de transmisión de los cerramientos del edificio son los siguientes: 
 

- DOBLE VIDRIO ............................................................................... 2,80 w/m2⋅ o C 
- PARED EXTERIOR AISLADA ........................................................ 0,49 w/m2⋅ o C 
- SUELO ............................................................................................ 0,44 w/m2⋅ o C 
- FORJADO ....................................................................................... 1,77 w/m2⋅ o C 
- CUBIERTA ...................................................................................... 0,36 w/m2⋅ o C 

 
Estos valores cumplen con los mínimos que marca el CTE H1. A continuación se exponen los valores límites para 
la propuesta de intervención. Santa Coloma de Gramenet se encuentra en la zona climática C2, cualquier 
fachada de los tres edificios tiene menos del 60% de huecos y la fachada tiene una transmitancia inferior a 0,52: 
 
 

- DOBLE VIDRIO ............................................................................... 2,80 w/m2⋅ o C 
- PARED EXTERIOR AISLADA ........................................................ 0,52 w/m2⋅ o C 
- SUELO ............................................................................................ 0,50 w/m2⋅ o C 
- CUBIERTA ...................................................................................... 0,41 w/m2⋅ o C 

 
 
 
6. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO, OCUPACIÓN Y VENTILAC IÓN 
 
 
6.1. DETERMINACIÓN DE LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
A causa de la actividad a la que estará destinada el edificio, el horario de apertura del IES será el siguiente: 
 
De lunes a viernes de 8 a 18 h. 
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6.2. DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES DE VENTILACIÓN 
 
Para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en los espacios ocupados, se consideran los criterios de 
ventilación indicados en la norma UNE 100-011-91, en función del tipo de local y del nivel de contaminación del 
ambiente. 
 
Dado que los edificios del recinto disponen de oberturas en fachada que permiten una ventilación suficiente, no 
será necesaria la instalación de ventilación forzada en todo el edificio. Solo los vestuarios y los sanitarios 
dispondrán de ventilación forzada. 
 
Los sanitarios de los módulos 1 y 3 no necesitan ventilación forzada porqué la superficie de las oberturas 
practicables son suficientes para las renovaciones requeridas. 
 
El comedor ubicado en el módulo 3 también dispone de las oberturas necesarias practicables para dar la 
ventilación requerida. 
 
 
 
7. CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO 
 
 
A efectos de cálculo, se consideran unas temperaturas exteriores: 
 

Estación Temperatura 
operativa °C Humedad relativa % 

Invierno 
 0 50 

 
La altura sobre el nivel del mar es de 100 m. 
 
NORMATIVA/DOCUMENTACION: 
 
Normas UNE 100.001: 1985 
Normas UNE 100.002: 1988 
Normas UNE 100.014: 1984 
 
 
8. CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO 
 
Según las normativas pertinentes, cada una de las dependencias de los módulos del recinto tendrán que cumplir 
unas determinadas condiciones y además, estas condiciones se tendrán que poder controlar de forma 
independiente. 
 
 

Zona Vestuarios  Aulas Aulas taller Despachos  Pasillos, 
gimnasio 

T. seca invierno 18 18 20 18 16 
Tolerancia T.sh ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Aire exterior (m3/h) Según norma UNE 
Nivel sonoro máximo (dbA) 40 40 40 40 35 

Velocidad residual máxima (m/s) 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 
 

Los valores de temperatura interior de las diferentes dependencias esta, exenta de los criterios constructivos para 
centros docentes públicos. 
 
Los citados criterios establecen los siguientes intervalos de temperatura interior: 
 
Centro: 18/20ºC 
Aula escolar: 20/22ºC 
Vestíbulo, pasos y gimnasio: 14/18ºC 
 
Los lavabos, debido a que son dependencias de uso esporádico se calefactarán pero no cumplirán con las 
normas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. Se dará una aportación mínima de calor. 
 
NORMATIVAS: 
Normas UNE 100.012 
Normas UNE 100.013 
Normas UNE 100.011 
I.T.E.02. Diseño 
 
 
9. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA CÁRGA TÉRMICA 
 
9.1. COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN DE CALOR DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 

Los coeficientes de transmisión considerados son los siguientes: 
 

- DOBLE VIDRIO ............................................................................... 2,80 w/m2⋅ o C 
- PARED EXTERIOR AISLADA ........................................................ 0,49 w/m2⋅ o C 
- TABIQUE ......................................................................................... 0,55 w/m2⋅ o C 
- SUELO ............................................................................................ 0,44 w/m2⋅ o C 
- FORJADO ....................................................................................... 1,77 w/m2⋅ o C 
- CUBIERTA ...................................................................................... 0,36 w/m2⋅ o C 

 
 
 
9.2. CÁLCULO DE LAS CÁRGAS TÉRMICAS 
 
Para el cálculo de las cargas térmicas se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
 
-Condiciones exteriores 
-Condiciones interiores 
-Ventilación 
 
El caudal de ventilación requerido es el marcado por la UNE  100-011. La ventilación se hará por las oberturas en 
fachada.  
 
En los vestuarios la impulsión se realizará a la zona seca y la extracción se realizará a la zona húmeda de los 
vestuarios se dejará en depresión respecto al resto de dependencias. 
 
Ver anexo de cálculo de las cargas térmicas. 
 
La producción de calor se dimensionará en base a la potencia de calefacción y de ACS. 
 
Calefacción  320 kW 
ACS     42 KW 
TOTAL  362 KW 
 
Potencia instalada 362 KW de potencia útil a 80-60ºC 



 
MEMORIA. CALEFACCIÓN  REHABILITACIÓN IES NUMANCIA 

SITUADO EN SANTA COLOMA DE GRAMENET  
 

IES NUMANCIA                               Enero de  2009            Página 6 / 8 
 

 
 
 
 
10. MÉTODO UTILITZADO PARA EL CÁLCULO DEL AGUA CALI ENTA SANITÀRIA 
 
 
Hay dos circuitos independientes de ACS, uno para las duchas  (42ºC) y otro para los grifos de la cocina (60ºC). 
La temperatura de utilización del agua acumulada en el depósito auxiliar será de 60ºC. El depósito auxiliar será 
de 500 litros. 
 
El sistema de captación solar calentará si hace sol el agua en unos depósitos de acumulación solar, después esta 
agua en cado de demanda de ACS entra en el depósito de acumulación auxiliar. En estos depósitos de 
acumulación auxiliar hay un serpentín para calentar el agua mediante las calderas. 
 
Para el cálculo del agua caliente sanitaria se ha considerado que su consumo viene determinado por la cantidad 
de duchas que hay en el módulo 2 y por el consumo de agua durante su utilización. Para el módulo 3 se ha 
tomado de referencia el consumo de agua en la preparación de comidas. Se ha realizado la hipótesis exagerada 
de que se utilizan todas las duchas del gimnasio y los grifos de la cocina para cada circuito a la vez durante una 
hora. 
 
Criterio de la demanda para una hora  litros/usuario/hora a 60ºC  usuario  litros/hora  
Duchas (gimnasio) 20 24 480 
Cocina 5 126 630 
Lavabos  3 25 75 
Duchas (cocina, PDA,…) 20 2 40 
    177 1225 
 
El agua que se necesitará escalfar en una hora será la cantidad de agua de la demanda menos la cantidad de 
agua almacenada: 
 

1225 – 500 = 725 litros. 
 
En el supuesto de que el agua de los acumuladores solares esté a la temperatura de la red, el circuito de la 
caldera para calentar el ACS necesitará una potencia de: 
 
 725 litros (60 – 10) = 36250 Kcal/h  �  42 kW 
 
La potencia de intercambio del acumulador es de 47.440 Kcal/h que es superior a la potencia necesaria.  
 
La potencia máxima necesaria para la calefacción es de 320 kW. Las calderas a una temperatura de impulsión de 
80ºC dan 362 kW. Por lo tanto hay un sobrante de 42 kW, que es lo necesario para el ACS. 
 
 
11. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA  
 
 
Toda la instalación ha estado diseñada de acuerdo con el actual Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), según Real Decreto 1751/1998 del 31 de 
julio. 
 
11.1. SISTEMA GENERAL DE CALEFACCIÓN 
 
Para el diseño de la instalación de climatización de los módulos hace falta tener presente que la instalación, tal 
como ha sido, será también por radiadores y que también hace falta producir ACS. Por este motivo se ha previsto 
una sala de calderas para la producción de agua caliente a 80ºC. En caso de la calefacción esta temperatura 

variará en función de la temperatura exterior. Contra más alta esté la temperatura exterior más baja será la 
temperatura de producción del agua caliente de las calderas. En caso de demanda de agua para la producción de 
ACS la temperatura de impulsión será siempre de 80ºC. 
 
 

• Generación de calor 
 
Para la generación de calor se prevé una caldera modular de condensación. 
 
La producción de energía se hace de forma centralizada. En la sala de calderas hay 3 calderas modulares de 
condensación que dan suficiente energía para la calefacción y el ACS. Todas las calderas son iguales y están 
conectadas en paralelo. 
 
Las calderas utilizadas son Roca Econcept 100, con las siguientes potencias: 
 
Potencias P. máx P. mín 
Capacidad térmica (poder calorífico inferior – Hi) 92,0 13,8 
Potencia térmica útil 80-60 ºC 90,4 13,6 
Potencia térmica útil 50-30 ºC 96,8 14,4 
 
La potencia máxima será en función de la temperatura de salida del agua de las calderas. 
Las calderas dispondrán de dos centralitas de control donde se hará la programación del funcionamiento de la 
instalación de calefacción y del ACS. Se tiene que poner en marcha la calefacción antes que de abra el recinto 
docente y cerrarla antes del cierre de ésta (criterios para centros docentes). Se tiene que programar de forma que 
el suministro de calor varíe inversamente al aumento de la temperatura exterior. En la centralita se escogerá una 
curva de compensación (por ejemplo, la número 9) y conectarla a una sonda exterior (ver situación en el plano de 
instalaciones). 
 
Se dispondrá de un depósito de inercia que servirá para almacenar calor para darlo en cuanto se ponga en 
marcha la calefacción (se tarda menos en calentar los edificios) y a fin de evitar que las calderas estén 
constantemente arrancando y parando (mejor rendimiento de la instalación). 
 
En el esquema hidráulico de la sala de calderas, el agua de las calderas solo pasa al depósito de inercia cuando 
la temperatura a la entrada de la caldera es menor que una temperatura de referencia (se podría establecer en 
40ºC). Esto se hace para poder calentar el agua de las calderas con la energía solar en caso de que la demanda 
de ACS sea menor que la estimada. El circuito que da calor de los acumuladores solares al depósito de inercia 
dispone de una bomba que está controlada por un termostato diferencial. Este termostato diferencial enciende la 
bomba cuando la temperatura en la parte superior de los acumuladores solares sea mayor que la temperatura en 
la parte inferior del depósito de inercia. 
 
En los colectores salen todos los circuitos para la calefacción y ACS. Cada circuito de calefacción dispondrá de 
una bomba de circulación controlada por un termostato ambiente situado en cada una de las zonas. El circuito 
para calentar el agua sanitaria de los acumuladores en caso de que no sea la de referencia (60ºC) dispondrá de 
una bomba circuladora controlada por un termostato con una sonda conectada al acumulador de ACS. 
 
 

• Circuito hidráulico y tratamiento y difusión del aire 
 
Los circuitos hidráulicos de calefacción discurrirán por el techo de los pasillos y entrarán en las diferentes 
dependencias y bajarán a alimentar los diferentes radiadores. Los distintos módulos se han sectorizado por su 
orientación de las diferentes estancias, usos y temperaturas solicitadas. Cada zona tendrá una regulación propia 
mediante un termostato ambiente que controlará la bomba de circulación del circuito de esa zona. 
 
El circuito hidráulico será bi-tubo. 
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El agua será distribuida mediante tuberías de cobre normalizado en su recorrido. Las tuberías estarán aisladas 
mediante espuma elastomérica del tipo ARMAFLEX de grueso según apéndice 03.1 del RITE en la sala de 
calderas, en los pasillos y en sus recorridos verticales por patios de instalaciones. 
 
Las unidades de tratamiento de aire serán radiadores de agua caliente de aluminio en todas les dependencias 
excepto al gimnasio (módulo 2) que serán aerotermos. 
 
La difusión de aire en los vestuarios se realizará a través de rejas lineales. 
 
La renovación de aire del edificio se hará mayoritariamente a través de obertura de puertas y ventanas.  En 
cambio, los sanitarios dispondrán de una extracción para la renovación del aire y la cocina dispondrá de una 
campana compensada para la renovación de aire. 
 
 
11.2. SISTEMA DE REGULACIÓN 
 
La instalación de calefacción está formada por diferentes zonas controladas por un termostato ambiente. Las 
zonas a calefactar se han elegido por la orientación de las diferentes zonas de uso.  
 
En el edificio principal, en la zona de aulas de cada planta. Así como en el módulo 2 la zona de gimnasio y 
vestuarios, y en el módulo 3 la zona administrativa. Muchas de las zonas a calefactar tienen un circuito 
independiente donde el termostato actúa sobre la bomba. Otras zonas comparten el mismo circuito principal. 
Estas zonas tienen un circuito secundario que al principio de éste hay una válvula con tres vías con fin de 
recorrido. El termostato zona actuará sobre la válvula de tres vías correspondiente. En el caso de que todas las 
zonas que alimenta el circuito principal no necesitan ser calefactadas, se actúa sobre la bomba desconectando 
esta. Todas las bombas son de velocidad variable. 
 
 
11.3. RED DE TUBERÍAS 
 
Las tuberías se calcularán para un salto térmico de 10 ºC. 
 
Conceptualmente se aplicará la Ley de Darcy-Weisbach para calcular la pérdida de presión por fricción del agua 
en circular por la tubería. 
 
En la parte de cálculos está explicito el cálculo de la red de tuberías. 
 
Las redes de tuberías de distribución de agua estarán construidas con tubería de cobre normalizado de diámetros 
comprendidos entre Cu 8/10 y Cu 52/54 en aquellos tramos vistos. Solo la tubería de la sala de calderas, en los 
pasillos y patios irá aislada calorifugada con coquilla de espuma elastomérica. 
 
Los accesorios hidráulicos son los que marca el esquema de principio. 
 
En las conexiones con equipos que pueden producir vibraciones (bombas) se instalarán manguitos 
antivibratorios. 
 
Todos los soportes serán del tipo isofónicos con tal de evitar la transmisión de ruidos y vibraciones a la estructura 
del edificio. 
 
Las conexiones de entrada y salida de cada elemento que forme parte de la instalación dispondrán de válvulas de 
bola o mariposa en función de su diámetro (bola hasta DN-65 y mariposa hasta DN-80) a la impulsión, y válvulas 
de regulación de caudal al retorno. 
 
En la parte más alta de cada circuito se montarán purgadores automáticos y liras compensadoras de 80 mm de 
diámetro con líquido aislante de vibraciones. 
 
 

 
 
 

• Bombas 
 
Las bombas estarán dimensionadas para obtener un salto térmico de 10ºC. Para más detalles mirar el apartado 
de cálculo. 
 
Las bombas serán de rotor húmedo siempre que se pueda y en el caso que no existan, serán de rotor seco. 
 
 

• Sistemas de expansión 
 
Al ser un circuito cerrado de agua se equipará la instalación con un dispositivo de expansión del tipo cerrado con 
membrana, diseñado de acuerdo con la UNE 100.157. 
 
Se instalará un vaso de expansión de 300 litros conectada al retorno del circuito primario de la caldera. 
 
Cada depósito de expansión llevará asociada su válvula de seguridad. 
 
 
 

• Depósito de inercia y acumulador solar 
 
Se instalará un depósito de inercia en el circuito de calor de 1000 litros. Este depósito también funciona con 
acumulador solar. El depósito tiene un serpentín que coge calor del agua de los acumuladores solares para el  
ACS.  
 
Este depósito de almacenaje el 35% del volumen de agua que hay contenida en los diferentes circuitos.  
 
En el caso que la temperatura de retorno sea inferior a 40ºC (o la temperatura que es fije) este depósito 
funcionará como depósito de inercia y acumulador solar, en caso contrario solo funcionará con acumulador solar. 
Cuando la temperatura de impulsión sea otra no sería necesario el depósito de inercia ya que quiere decir que la 
caldera o las calderas estarán continuamente funcionando. 
 

• Órganos de seguridad 
 
En cada circuito cerrado se instalará como mínimo una válvula de seguridad, con descarga visible y conducida. 
 
Cada módulo de la caldera dispondrá de su válvula de seguridad. 
 
En todo momento, la instalación se ajustará a los requisitos de seguridad de la ITE.02.15. 
 

• Alimentación hidráulica 
 
Se realizará según la ITE.02.8.2. 
 
Se colocará una válvula de retención y un contador de caudal, precedidos por un filtro de malla metálica. 
 
El diámetro mínimo de las conexiones se realizará de acuerdo con la tabla 5 de la ITE.02.8.2. La conexión será 
de DN25 para el circuito de calor. 
 
 
11.4. REDES DE CONDUCTOS  
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Los únicos conductos serán los de la ventilación de los vestuarios del módulo 2. El cálculo se encuentra en el 
proyecto ejecutivo de ventilación. Los extractores de los lavabos no necesitan conducto ya que estos están 
conectados directamente al exterior. Los extractores de los lavabos están situados de manera que el aire viciado 
expulsado se encuentra a más de 10 m de cualquier zona ocupada. 
 
 
 
11.5. SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE 
 
 
Para al acondicionamiento de las diferentes dependencias se instalaran mayoritariamente radiadores por agua 
caliente y en el gimnasio que se situaran aero-termos. 
 
Los radiadores serán de aluminio del tipo Rayco Magno 800 o similares, los radiadores es situaran siempre que 
se pueda debajo de las ventanas y en las fachadas. Cada radiador dispondrá de válvula termostática y detentor. 
 
El número de radiadores en cada dependencia será como el indicado en los planos o menor, pero siempre es el 
número total de elementos será igual o mayor que el calculado.  
 
En el gimnasio se situarán cuatro aero-termos de las siguientes características: 
 

- Marca: ROCA 
 
- Modelo: UL-210 

 
- Caudal de aire: 1350 m3/h 

 
- Potencia calorífica: 10400 kcal/h (temperatura de entrada aire +15ºC) 

 
 
11.9. SELECCIÓN DE LAS UNIDADES TERMINALES 
 
Se comprobará que la velocidad del aire en la zona ocupada se mantenga dentro de los límites del bienestar y 
dentro de los límites máximos de potencia sonora permitida para cada tipo de dependencia. 
 
 
11.10. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SUBSISTEMAS DE CONTROL  
 
Se instalará las centralitas en las calderas que permitirá, en función de la temperatura exterior, habilitar las 
calderas, controlar la temperatura del circuito de calefacción y controlar la producción de ACS evitando la 
propagación de la legionella. 
 
Las centralitas dispondrán de curvas de regulación de manera que en función de la temperatura exterior la 
temperatura del agua del circuito de calefacción variará. En el caso que la temperatura exterior suba por encima 
de los 17ºC la calefacción se parará. 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, el recinto se ha dividido en diferentes zonas según módulos, 
orientaciones y diferencias de temperaturas. 
 
Cada zona dispondrá de un circuito de calefacción con una bomba circuladora controlada por un termostato con 
tapa ciega se abrirá y se cerrará. El termostato estará situado en el lugar más frio de la zona. Así mismo los 
radiadores dispondrán de válvula termostática y detentor. 
 
Los ventiladores de extracción de los vestuarios y de los lavabos funcionarán al mismo tiempo que la iluminación. 
Estos ventiladores después de apagar las luces estarán funcionando un intervalo de tiempo más.   
 
 

 
 
 
 
 
 
11.11. VENTILACIÓN 
 
 

• Cálculo de los sistemas de ventilación mecánica 
 
Se dispondrá de diferentes cajas de ventilación destinadas a diferentes usos: 
 
- Extracción vestuarios � S&P CAB-PLUS 160 
 
-Extracción lavabos individuales y almacén � S&P SILENT 100  
 
-Extracción lavabos con más de un WC �  S&P SILENT 300  
 
En planos y presupuesto se adjuntan las características de las diferentes cajas de ventilación. 
 
La cocina dispondrá de una campana compensada la extracción se hará por la cubierta y la aportación de aire por 
la misma planta. 
 
 

• Aire exterior mínimo de ventilación (ITE.02.4.5) 
 
 
En no precisarse un sistema de ventilación forzada (excepto en los vestuarios) no se puede hablar de aire mínimo 
de ventilación. Igualmente para el cálculo de las necesidades térmicas se ha tenido en cuenta los caudales de 
ventilación pedidos por la UNE 100011. La regulación del caudal mínimo de ventilación se hará cerrando o 
abriendo ventanas en función de la necesidad que haya para eliminar el aire viciado. 
 
 

• Recuperación de calor del aire de ventilación (ITE.02.4.7) 
 
 
Es obligatorio dotar de recuperación de calor aquellos subsistemas de climatización mayor de 3 m2/s y régimen 
de funcionamiento mayor a mil horas al año. 
 
No es da en ningún caso en este proyecto. 
 
 
12. CÁLCULO DE LOS CUADROS Y LINEAS ELÉCTRICAS  
 
La instalación eléctrica cumplirá con el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión (REBT) y estará de acuerdo con el 
proyecto de legalización correspondiente. 
 
 
13. CONSIDERACIONES FINALES  
 
La instalación será ejecutada por un instalador autorizado por los Servicios de Industria de la Generalitat de 
Catalunya. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 
 
El presente proyecto tiene por objeto la descripción técnica de la instalación solar para producción de agua 
caliente sanitaria, correspondiente a una rehabilitación de un recinto docente de educación secundaria obligatoria 
y bachillerato (ESO y BACH.). 
 
El agua caliente sanitaria producida con la captación solar será utilizada para las duchas del módulo 2 y para la 
cocina del módulo 3. Con sendos captadores ubicados en los diferentes edificios. 
 
 
 

1.1 DESTINACIÓN DE ÚSO 
 
Educación 
 
 

1.2 NOMBRE DE COL·LECTORS SOLARS A INSTAL·LAR I VOL UM DE ACS ACUMULADA 
 
Por la demanda de ACS de este centro, se instalarán 14 colectores solares y un depósito acumulador de 2000 
litros en total. 

 

 
2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Para la confección de este proyecto se ha tenido en cuenta las normativas que afectan a las instalaciones solares 
térmicas de baja temperatura, así como las que afectan a los equipos y materiales auxiliares de la instalación. 
 

• Código técnico de la edificación (CTE). Ahorro de energía (DB-HE). 
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus instrucciones Técnicas 

Complementarias (RD 1751/1998 de 31 de julio). 
• Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por  el cual se regula la adopción de criterios ambientales y de 

ecoeficiencia en los edificios. 
 
 

 
3 CARACTERÍSTICAS DEL RECINTO 

 
 
El centro docente se compone de  tres edificios: edificio principal, planta baja más planta primera y segunda, 
gimnasio, planta baja y edificio aulario, planta baja más planta primera. El ACS se utilizará en gimnasio para 
duchas y en edificio aulario para cocina. Para sendos edificios se colocarán colectores independientes con 
circuitos independientes debido a la distancia que existe entre ambos edificios. Para la cocina, por razones 
higiénicas-sanitarias la temperatura de utilización será de 58ºC. Para las duchas y grifos del gimnasio la 
temperatura de utilización será de 45ºC. 
 
 

4 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 
 
Para definir las características de la instalación Solar Térmica se ha partido de las condiciones marcadas por las 
normativas de aplicación (CTE DB-HE y Decreto de Ecoeficiencia). 
 

A continuación se relacionan las exigencias técnicas derivadas de la aplicación de las normativas vigentes, a 
partir de las cuales se ha desarrollado la propuesta de instalación que se argumentará a lo largo de este 
documento. 
 
Los condicionantes para el diseño de la instalación de colectores solares térmicos son: 
 
 

• La instalación solar proporcionará el 50% de la energía para calentar el ACS del consumo total del 
edificio., haciendo servir la mejor tecnología disponible. En el decreto de ecoeficiencia se pide el 50% 
para la zona climática donde se encuentra Santa Coloma de Gramenet (zona III) y para 50 a 5.000 litros 
de ACS a 60ºC.  

• La instalación tiene que disponer de aparatos adecuados de medida de energía térmica, de regulación y 
control (temperaturas, caudales, presión) que permita comprobar el funcionamiento del sistema.  

• La instalación constará de: 
- un subsistema de captación mediante captadores solares con agua en circuito cerrado 
- un subsistema de intercambio entre el circuito cerrado del captador y el agua de consumo 
- un subsistema de soporte con otras energías 
- un subsistema de distribución y consumo 

• En la instalación se utilizarán materiales homologados por una entidad debidamente habilitada. Se 
aportará la documentación acreditativa específica de todos los elementos a incorporar, incluyendo las 
curvas de producción y los datos de rendimiento.   

• Se dará cumplimiento al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), tanto en lo 
referente a las características del sistema adoptado como en la acreditación de los profesionales que 
ejecuten la instalación.   

 
 

5 CÀLCULO DE LA DEMANDA 
 
El cálculo de la demanda se hace para una temperatura de utilización de 60ºC. Para hacer el cálculo se ha 
sumado la demanda de litros al día de los puntos de consumo. La demanda diaria para cada punto de consumo 
se ha obtenido del peor caso recogido en el CTE DB H4 o Decreto de Ecoeficiencia.   
 
Criterio de la demanda litros/usuario/día  usuario  litros/día  
Duchas (gimnasio) 20 81,6 1632 
Cocina 5 126 630 
Lavabos gimnasio 3 222 666 
Duchas (cocina, profesores) 20 4 80 
    433,6 3008 
 
 
El número de usuarios de cada caso se ha obtenido de la siguiente manera. 
 
Para las duchas del gimnasio: 
 
En principio el número máximo de clases de gimnasia son dos por alumno y semanal. En total hay 12 aulas de 
secundaria, más 4 de bachiller, haciendo un promedio, salen un promedio de 2,8 clases de gimnasia al día. Por 
otra parte, se ha sumado una clase más al día por si se realizan actividades extraescolares. Al día, habrán 3,8 x 
(25 alumnos por clase) = 95,0. 
 
Para el resto de duchas: 
 
Se ha considerado un usuario al día para cada ducha. 
 
 
Para la cocina: 
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Se ha realizado el cálculo en función de los platos cocinados al día. En el comedor hay sitio para 120 alumnos y 
se considera una demanda de 5 litros / usuario / día.   
 
Para los lavabos del gimnasio: 
 
El número de usuarios es el número de alumnos y profesores. 
 
 
Para calcular la demanda de energía necesaria se ha realizado la suma de la energía necesaria para calentar el 
agua de las duchas, lavabos y grifos de la cocina. El agua se tiene que calentar a la temperatura del agua en la 
red para cada punto de consumo. 
 
Para calcular la demanda de energía se ha aplicado la siguiente fórmula: 
 
DE: [CmACS x (TAC-TAF)]/860] 
 
DE: Demanda energética diaria, en KWh 
CmACS: Media de consumo diario de agua caliente, en litros 
TAC: Temperatura del agua caliente, en ºC 
TAF: Temperatura del agua fría, en ºC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6 ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓ N 
 
 
Para conseguir la máxima eficiencia en la captación de la energía solar, será necesario que el sistema de 
captación esté orientado al sur y con una inclinación que coincida con la latitud geográfica (demanda 
aproximadamente durante todo el año). 
 
En el caso que nos ocupa, con la intención de instalar los colectores cerca de la sala de calderas en sendos 
edificios, para reducir las pérdidas de calor por el transporte del agua. Los colectores se instalaran en la cubierta 
de los mismos. La orientación de los colectores será de 35º de inclinación respecto al suelo (6º de desviación 
respecto a la latitud geográfica).  
 
No hay ningún tipo de sombra sobre los colectores. 
 
 
 

7 DETERMINACIÓN DE LA SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓN 
 
El dimensionado de la instalación se hará de acuerdo con la irradiación solar recibida según la orientación y la 
inclinación adoptada en el proyecto. Los valores de la radiación total media diaria sobre la superficie horizontal 
(KJ/m2 día) en el municipio de Santa Coloma de Gramenet son: 
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H: radiación 
media sobre 
horizontal H2          
(Mj/m2/día) 6,20 10,01 13,61 18,17 21,27 22,73 22,36 18,97 15,20 11,76 6,91 5,86 14,42 
 
 
La superficie necesaria de captadores solares, viene dada en función de la demanda energética a cubrir, la 
radiación sola recibida y el rendimiento de la instalación. 
 
La demanda energética solar a cubrir como ya se ha dicho antes es como mínimo del 50% de la cantidad total 
necesaria de ACS. 
La radiación solar recibida es la expuesta en la tabla anterior. 
En el rendimiento de la instalación interviene la orientación y el rendimiento de los colectores. 
 
En el anexo de cálculo se expone el cálculo para determinar el número de colectores. A continuación se muestra 
un resumen de este cálculo con 18 colectores de la marca Roca PS 2.0, en la orientación a 35º respecto al sur y 
35º de inclinación. Como se puede ver en la última columna se cumple con energía el 51% anual de la 
necesidades de energía para calentar 3008 litros de agua a 60ºC diarios. 
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Santa Col. Enero 8 182 
  Febrero 9 178 
  Marzo 11 171 
  Abril 13 164 
  Mayo 14 161 
  Junio 15 157 
  Setiembre 14 161 
  Octubre 13 164 
  Noviembre 11 171 
  Diciembre 8 182 
  Media anual 12  169 



 
MEMORIA. CAPTACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)  REHABILITACIÓN IES NUMANCIA 

SITUADO EN SANTA COLOMA DE GRAMENET  
 

IES NUMANCIA                               Enero de  2009            Página 5 / 6 
 

 
Se ha considerado el 80% de ocupación ya que la demanda de ACS es solo para los días laborables. Los meses 
de Julio y Agosto no aparecen en el cálculo ya que la instalación no se utiliza. En estos dos meses que se cierra 
el centro docente, se tienen que tapar los colectores contra la intemperie. De todas formas, el sistema de 
captación solar tendrá conectado a un aerotermo que evitará que se lleguen a temperaturas superiores a 90ºC en 
el circuito primario. 
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Enero 39 182 80% 27% 
Febrero 56 178 80% 40% 
Marzo 69 171 80% 51% 
Abril 83 164 80% 63% 
Mayo 91 161 80% 70% 
Junio 98 157 80% 77% 
Setiembre 85 161 80% 66% 
Octubre 73 164 80% 55% 
Noviembre 46 171 80% 34% 
Diciembre 40 182 80% 27% 
media anual 68,03  169   51% 
 
 
El sistema de captación solar también puede dar calor a la calefacción. Esto se ha hecho para aprovechar la 
energía solar si la demanda de ACS es menor que la estimada. Esto pasará en el caso que no se hagan 
actividades extraescolares, las comidas sean menos que las estimadas o no se utilicen las cuatro duchas 
individuales. Po otro lado, se podría aprovechar para la calefacción la energía solar almacenada durante las 
vacaciones de Navidad y las vacaciones de Semana Santa. 
 
 

8 DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE ACUMULACIÓN 
 
El volumen de acumulación depende de la temperatura a la que se quiera acumular el ACS y de la cantidad 
producida por los colectores solares. La temperatura máxima de utilización es de 60ºC. Pero la temperatura 
máxima de acumulación será de 90ºC (temperatura máxima en el circuito primario). 
 
El volumen de acumulación según el CTE-DB-HE 4 estará comprendido entre los siguientes límites: 
 
 
50 < V/A <180 
 
V = volumen de acumulación 
A = suma de las áreas de los colectores solares  
 
En nuestro caso: 
 
V = 2000 litros 

A = 36,5 m2 
 
V/A = 55 (que es mayor de 50 y menor de 180) 
 
Se ha cogido un volumen de acumulación pequeño para poder conseguir temperaturas de acumulación altas. 
 
 

9 CIRCUITO PRIMARIO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN SOLAR 
 
El circuito primario se llenará con líquido suministrado por la casa Roca PS. 
 
 
 

10 CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN DE CAPTA CIÓN SOLAR 
 
1  El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que: 

a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de equipos 
térmicos del edificio; 
b)  garantice una durabilidad y calidad suficientes; 
c)  garantice un uso seguro de la instalación. 

2  Les instalaciones se realizaran con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con 
producto químico anticongelante, evitando cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que puedan operar en 
la instalación. 
3  En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación correspondiente a un solo circuito primario, 
esta será de circulación forzada. 
4  Si la instalación ha de permitir que el agua consiga una temperatura de 60ºC, no se admitirá la presencia 
de componentes de acero galvanizado. 
5  Respeto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones tendrán que cumplir con lo fijado en 
la reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen. 
6  Se instalaran mangueras electrolíticas entre elementos de diferentes materiales para evitar el par 
galvánico. 
 
Fluido de trabajo: 
 
1 El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Puede utilizarse 
como fluido del circuito primario agua de la red, agua desmineralizada o agua con aditivos, según las 
características climatológicas del lugar de instalación de la calidad del agua utilizada. En caso de utilización de 
otros fluidos se incluirán en el proyecto su composición y su calor específico. 
2 El fluido de trabajo tendrá un pH a 20ºC de entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a lo 
señalado en los puntos siguientes: 
a)  La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. En el caso 
de no disponer de este valor se tomará el de la conductividad como variable limitante, no sobrepasará los  650 
µS/cm; 
b  El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido de carbonato 
cálcico. 
c)  El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l. 
3  Fuera de estos valores, el agua tendrá que ser tratada. 
 
Protección contra heladas 
 
1  El fabricante, suministrado final, instalador o diseñador del sistema tendrá que fijar la mínima 
temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior han de ser 
capaces de soportar la temperatura específica sin daños permanentes en el sistema. 
2  Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura caer por 
debajo de los 0ºC tendrá que estar protegido contra las heladas. 
3  La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico el calor específica de cual no será 
inferior a 3 kJ/kg K, en 5ºC, por debajo de la mínima histórica registrada a fin de no producir daños en el circuito 
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primario de captadores por heladas. Adicionalmente, este producto químico mantendrá todas sus propiedades 
físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida para todos los 
componentes y materiales de la instalación. 
4  Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, consiguiendo los mismos niveles de 
protección, sea aprobado por la administración competente. 
 
Sobrecalentamientos 
 
Protección contra Sobrecalentamientos 
 
1 Se ha de dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automáticos que eviten 
los sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la calidad del 
suministro energético. En el caso de dispositivos automáticos, se evitaran de manera especial las pérdidas de 
fluido anticongelante, el relleno con una conexión directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el 
gasto excesivo de agua de la red. Especial cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional en las 
cuales en el periodo de no utilización se tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la 
instalación.  
2  Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante sobrecalentamientos, la 
construcción tendrá que realizarse de  tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no suponga ningún 
peligro para los ocupantes y no se produzcan daños en el sistema, ni ningún otro material del edificio. 
3 Cuando las aguas sean duras, es decir, con una concentración en sales de calcio entre 100 y 200 mg/l, 
se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito no sea 
superior a 60ºC, sin perjuicio de la aplicación de los requisitos necesarios contra la legionella. En cualquier caso, 
se dispondrán los medios necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos. 
 
Protección contra quemaduras. 
 

1 En sistemas de ACS donde la temperatura de agua caliente en los punto de consumo pueda 
sobrepasar los 60ºC tiene que instalarse un sistema automático de mezcla u otro sistema que limite la 
temperatura de suministro a 60ºC, aunque en la parte solar pueda conseguir una temperatura 
superior para sufragar las pérdidas, Este sistema tendrá que ser capaz de soportar la máxima 
temperatura posible de extracción del sistema solar. 
 
 

3.2.2.3.3 Protección de materiales contra altas tem peraturas 
 
1 El sistema tendrá que ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida 
para todos los materiales y componentes. 
 
3.2.2.4 Resistencia a presión 
 
1  Los circuitos tienen que estar sometidos a una prueba de presión 1,5 veces el valor de la presión  
máxima de servicio. Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no produciendo daños 
permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, la presión 
hidráulica no tendrá que caer más de un 10% del valor medio medido a principio del ensayo. 
2  El circuito de consumo tendrá que soportar la máxima presión requerida por las regulaciones 
nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de aguas de consumo abiertas o cerradas. 
3  En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima presión 
de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soporten dicha presión. 
 
3.2.2.5 Prevención de flujo inverso 
 
1  La instalación del sistema tendrá que asegurarse que no se producen pérdidas energéticas relevantes 
debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema. 
2  La circulación natural que produzca el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se 
encuentre por debajo del captador por el que hará falta tomar, en estos casos, las precauciones oportunas para 
evitarlo. 

3  Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas anti retorno, excepto si el equipo sea 
por circulación natural. 
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1 ASPECTOS GENERÁLES 
 

1.1 OBJETO 
 

El objeto de este documento es justificar el cumplimiento de todas las normativas vigentes en 
materia de protección contra incendios que sean de aplicación para el edificio IES Numancia 
ubicado en Santa Coloma de Gramenet. 
 
Así en el presente documento se justifica el cumplimiento de cada una de las condiciones 
exigidas por las siguientes normativas y reglamentos: 
 

� “Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB-Sl 1 a 6)” i “Documento 
Básico de Seguridad de Utilización (DB-SU 4)” incluidos como anexos al ‘Real Decreto 
314/2006. de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación’. 

 
� “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios” 
 

� Decreto 241/1994, de 25 de julio, sobre condicionantes urbanísticos y de protección 
contra incendios en los edificios. 

 
Cabe destacar que el objetivo de estas normas son la de protección contra incendio una vez 
este ya se ha declarado.  
 
Además, estas normas no incluyen entre sus hipótesis de riesgo un incendio de origen 
intencionado.. 
 
En los siguientes apartados se desarrollan la justificación de las anteriores normativas que se 
complementaran con los planos que se adjuntan en este documento que reflejaran aquellos 
condiciones y elementos del proyecto que no pueden modificarse sin afectar a las exigencias 
reglamentarias sobre seguridad contra incendios. 
 

1.2 ANTECEDENTES 
 

El edificio objeto de este documento justificativo es un edificio de tipo docente. 
  
El centro docente se compone de tres edificios, El edificio principal (módulo 1) tiene una 
superficie construida aproximada de X m2 y está formada por una planta baja, primera y 
segunda. 
 
El gimnasio (módulo 2) tiene una superficie aproximada de X m2 y está formado por una 
única planta.  
 
El aulario o centro administrativo (módulo 3) tiene una superficie aproximada de X m2 y está 
formado por una planta baja y primera. 

 
El edificio está rodeado de patios del mismo centro docente. 

 
1.3 ALCANCE 
 

Los edificios de tipo docente entran dentro del ámbito del CTE (Código Técnico de la 
Edificación), y de sus Anexos DB-SI (Documento Básico de Seguridad en caso de incendio) 
y DB-SU (Documento Básico de Seguridad de utilización), así como también serán de 
aplicación el Real Decreto 1942/1993 y el Decreto 241/1994 de manera que para el edificio 
objeto de este documento justificativo serán de aplicación les citadas normativas de 
protección contra incendios. 
 
 
2 CARGA DE FUEGO Y NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 
 

La carga de fuego y el nivel de riesgo intrínseco que se prevé que tengan los distintos 
edificios dado el uso que se harán de los mismos y el tipo de material que se prevé que 
aparece en la tabla siguiente detallado la densidad de carga de fuego ponderada y corregida 
para cada zona y sector, así como la global del edificio. También se detalla el nivel de riesgo 
intrínseco de los edificios así como la carga total de fuego, ponderada y corregida. 
 
Para el cálculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, así como el nivel 
de riesgo intrínseco, se ha utilizado el procedimiento de cálculo descrito en el Reglamento de 
Seguridad contra incendios en Establecimientos industriales del Real Decreto 2267/2004, ya 
que el DB-SI del CTE hace referencia al citado reglamento cuando habla de cálculos de 
carga de fuego y que se basa en la utilización de las siguientes fórmulas: 
 
RESULTATS GLOBALS DE L'EDIFICI

Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida

Càrrega de foc, ponderada i corregida, total

Nivell de risc intrínsec de l'edifici 1 baix

392

1148215

 
 
 

3 PROPAGACIÓN INTERIOR 
 

En este apartado se justifica el cumplimiento de las condiciones que habrá de respetar el 
diseño general del edificio para garantizar el confinamiento y control de un incendio. 

 
3.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
 

Atendiendo al hecho de que se tratan de edificios de uso docente de varias plantas, 
tendremos de acuerdo con el CTE DB-SI 1 que la superficie construida de cada sector de 
incendio no debe exceder los 4000m2, por lo tanto como no tenemos ningún sector superior 
de 4000m2, no hará falta que éste esté compartimentado en sectores de incendio. 
 
Así teniendo presente el uso del edificio y su superficie construida especificada en el 
apartado de antecedentes, tendremos que a nivel general, el edificio podría estar contenido 
en un únco sector de incendio. 
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La resistencia al fuego de los techos será R60. 

 
3.2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
 

Se prevén los siguientes locales de riesgo especial; 
Sala de calderas: 
 
Será un local de riesgo especial baja que su potencia útil nominal será superior a 70 KW 
pero no superior a 200 KW. 
 
En general, los locales de riesgo especial baja tendrán la estructura portante con una 
resistencia al fuego R 90, paredes con una resistencia al fuego de El 90, techos con una 
resistencia al fuego REI 90 y las puertas serán El2 45-C5. 
 
A parte de los criterios generales que se acaban de mencionar para los locales de riesgo 
especial, a la sala de máquinas de producción de calor los elementos delimitadores tendrán 
de acuerdo con el RITE y teniendo en cuenta de que se trata de un local institucional o de 
pública concurrencia una resistencia al fuego REI 240 y las puertas, en caso de que 
comuniquen con el resto del edificio El2 60-C5 (habrá dos debido a la existencia de un 
vestíbulo de independencia). 

 
 

4 PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 

No se prevén medidas para la propagación exterior de un incendio hacia otros edificios 
colindantes ya que se tratan de un edificio exento. 
 
 
5 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 

En este apartado se justifica el cumplimiento de las condiciones que se respetarán en el 
diseño de lores recorridos de evacuación en caso de incendio. 

 
5.1 RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
 

5.1.1 ORIGEN DE EVACUACIÓN 
 

De acuerdo con el anexo Si A del CTE se ha considerado que el origen de evacuación puede 
ser cualquier punto ocupable de los respectivos edificios (en el caso de los puntos ocupables 
de locales de riesgo especial y locales de ocupación nula también se consideraran como 
origen de evacuación si bien no se han considerado de cara al cálculo de la altura de 
evacuación ni de la ocupación), excepto en el interior, de aquellos recintos en que la 
densidad de ocupación no exceda de 1 persona/10 m2 y que tenga una superficie no superior 
a 50 m2, en los cuales el origen de evacuación se situará en la puerta de los mismos. 

 
5.1.2 ALTURA DE EVACUACIÓN 
 

La máxima altura de evacuación que se prevé para el edificio principal es de 6 metros dado 
que se trata de una planta baja más planta primera y segunda.  
 
La máxima altura de evacuación que se prevé para el edificio aulario es de 4 metros dado 
que se trata de una planta baja más planta primera.  
 
 

 
5.1.3 ESPACIO EXTERIOR SEGURO 
 

De acuerdo con el anexo SI A del DB-SI del CTE y de acuerdo con el artículo 8 del anexo del 
Decreto 241/1994, se considera que el espacio exterior seguro será el que hay delante de las 
salidas del edificio, ya que permitirá cumplir que: 
 
- Delante de cada salida de los edificios que comuniquen con el espacio exterior seguro 

existe un espacio con una superficie mayor no inferior a 0,5P m2 dentro de una zona 
delimitada con un radio de 0,1P desde la salida del edificio siendo P el número de 
personas que se prevén que evacue por aquella salida. 

 
- Permitir el acceso de los servicios de bomberos y de los medios de ayuda a los 

ocupantes que sean necesarios. 
 

- La dimensión más pequeña del espacio exterior seguro es como mínimo igual a la suma 
de la anchura de las salidas que desembocan, sin ser inferior a 8 metros. 

 
- Las salidas del edificio en este espacio están a menos de 60 metros de una calle de 

intervención. 
 
- La anchura mínima de paso a partir de la calle de evacuación es superior a 1,80 metros. 
 

5.1.4 NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDO S DE 
EVACUACIÓN 

 
Referente a las salidas de los diversos recintos existentes, se ha tenido el número de 
ocupantes de los mismos a la hora de prever la colocación de una o más salidas. 
Así, en general los recintos se han previsto con una única salida a excepción de aquellos en 
los que se han previsto una ocupación mayor que: 
 
- 100 personas. 
- 50 alumnos en escuelas de enseñanza secundaria. 
 
Así todo el recinto con una ocupación prevista superior a estos límites de ocupación, se ha 
previsto  más de una salida.  
 
Referente a las salidas de planta, 
 
De acuerdo con el punto 3 de la Sección SI 3 del DB del CTE, se han considerado X salidas 
de planta que al mismo tiempo serán salidas de edificio. 



 
MEMORIA. PROTECCION CONTRA INCENDIOS  REHABILITACIÓN IES NUMANCIA 

SITUADO EN SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 

IES NUMANCIA                    Enero de 2009                                                          Página 5 / 8 

 
Referente a las longitudes de los recorridos de evacuación de acuerdo con el anexo SI A del 
CTE; estas se han medido sobre eje de los pasillos, rampas y escaleras. 
 
En los recintos de plantas con una única salida, ningún recorrido de evacuación hacia una 
salida de planta no será superior a 25 metros y en los recintos o plantas con más de una 
salida, ningún recorrido de evacuación hacia una salida de planta no será superior a 30 
metros y ningún recorrido desde un origen de evacuación hacia un punto desde donde salen 
un mínimo de 2 recorridos alternativos  superiores a 25 metros, de manera que también se 
cumple el punto 3 de la Sección SI 3 del DB del CTE. 

 
5.1.5 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 

De acuerdo con el apartado 4.1 del punto 4 de la Sección SI 3 del DB del CTE el 
dimensionado que se haga de las salidas habrá de ser tal que se pueda evacuar toda una 
planta incluso en el caso de que una de las salidas esté bloqueada (en caso que en hagan 
falta más de una, de salidas). Así, cada una de las salidas de planta que se han previsto a 
cada planta, habrá de permitir la evacuación de las personas que, en condiciones normales 
le corresponderían, más el resto de personas que, en caso de bloqueo de una de les otras 
salidas, también habrían de evacuar la planta por estas salidas. 
 
Así todo seguido se justifica el dimensionado de los diversos elementos de evacuación. 

 
Referente al dimensionado y capacidad de las puertas, pasos, pasillos y rampas, se detallan 
en la siguiente tabla: 
 

Puertas y pasos Anchura (mts) Capacidad (nº 
personas) 

Mínima general 0,80 160 
1 1,8 360 
2 1,8 360 
3 1,2 240 
4 1,2 240 
5 1,2 240 
6 1,2 240 
7 1,2 240 
8 1,2 240 

Pasillos y rampas Anchura (mts) Capacidad (n° 
persones) 

Minina general 1,00 200 
 
Así, la capacidad de la puerta, paso, etc se garantizará la correcta evacuación del edificio 
incluso en la hipótesis de bloqueo de alguna otra escalera. 
 
De acuerdo con el punto 5 de la Sección SI 3 del DB del CTE las puertas previstas como 
salida de planta o de edificio, así como las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cerramiento, o bien actuará 

mientras haya actividad a la zonas a a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y 
rápida apertura desde el lado del que provenga la citada evacuación, sin haber utilizado 
ninguna llave y sin haber actuado sobre más de un mecanismo. 
 
Así dado que se trata de un edificio donde las personas estarán familiarizadas con las 
puertas consideradas, se utilizarán dispositivos de apertura mediante maneta o pulsador 
conforme la norma  UNE-EN 179:2003 VC1. 
 
La apertura de las puertas será en sentido de la evacuación (en aquellas puertas previstas 
para evacuar más de 100 personas o bien más de 50 ocupantes en caso de un recinto 
concreto).  
 

5.1.6 SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D‘EVACUACIÓ 
 

De acuerdo con el punto 7 de la Sección SI 3 del DB de CTE, se utilizaran las señales de 
salida de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, siguiendo 
los siguientes criterios: 
 
� Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rotulo “SALIDA”, excepto 

en edificios de uso residencial vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de 
recinto que tengan una superficie inferior a 50 m2, sean fácilmente visibles desde cualquier 
punto de los recintos mencionados y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

� La señal con el rótulo SALIDA DE EMERGENCIA tendrá que utilizarse en cualquier salida 
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

� Tendrá que colocarse señales indicativas de dirección de los recorridos visibles desde 
todo origen de evacuación desde no se vean directamente las salidas o sus señales 
indicativas y, en particular, delante de cualquier salida de un recinto con una ocupación 
más grande de 100 personas que accedan lateralmente a un pasillo. 

� En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas, que puedan 
inducir a error, también se colocaran las señales antes citadas, de forma que quede 
claramente indicada la alternativa correcta. Como determinados cruces o bifurcaciones de 
pasillos, así como aquellas escaleras que, en planta de salida del edificio, continúen su 
trazado hacia plantas más bajas. 

� En los mencionados recorridos, al lado de las puertas que no sean de salida, y que 
puedan inducir al error en la evacuación hará falta colocar la señal con el rotulo SIN 
SALIDA en un sitio fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

� Las señales se colocaran de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretendan hacer para cada salida, conforme lo establecido en el capítulo 4 de esta 
Sección. 

� Las dimensiones de las señales serán: 
- 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no supere los 10 mts 
- 420x420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 mts 
- 594x594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 mts 

 
 
6 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

6.1 SISTEMAS DE DETECCIÓN,ALARMA Y EXTINCIÓN DE INC ENDIOS 
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6.1.1 EXTINTORES PORTÁTILES 
 

Se prevén la colocación de un conjunto de extintores portátiles con una eficacia mínima de 
21-113B y distribuidos convenientemente de tal manera que la distancia de cualquier desde 
cualquier punto de origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 metros. 
 
Los extintores se colocaran de tal manera que su extremo superior esté a una altura respecto 
al suelo menor que 1,70 metros y de manera que puedan ser utilizados de manera rápida y 
fácil. Se colocaran en lugares fácilmente visibles y accesibles así como en las proximidades 
de las salidas de evacuación. 
 
También se colocaran extintores en el exterior de los recintos de riesgo especial y cercano a 
su puerta de acceso. Además en el interior de estos locales también se colocarán extintores 
de tal manera que el recorrido real hasta los extintores no supere los 15 metros en el caso de 
los locales de riesgo especial bajo y medio o 10 metros en el caso de los locales de riesgo 
especial alto. 
 
Los extintores cumplirán la norma UNE 23110. 
 
Se dará cumplimiento así, al punto 1 de la Sección 1 SI 4 del DB del CTE. Los extintores 
también cumplirán las especificaciones del apartado 6 del apéndice 1 del R.I.P.C.I. 

 
6.1.2 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 
 

Según indica la tabla 1.1 del punto 1 de la Sección SI 4 del DB del CTE, al tener una 
superficie construida superior a 2000 m2. se necesita bocas de incendio equipadas en todo el 
edificio. 
 
La acometida de agua contra incendios conectará directamente desde la calle enterrada 
hasta conectar con la sala de instalaciones. Desde este punto se realizarán la distribución 
mediante conducto de acero galvanizado DIN 2440 con una capa de pintura de acabado 
conectando a las BIES de cada planta. 
 
 Estas BIE’s serán del tipo 25 mm con manguera de 25 mts homologadas, cubriendo toda la 
superficie de cada planta y situadas cerca de las salidas de evacuación. 

 
Para su distribución se ha seguido los siguientes criterios: 
 
Zona diáfana. 
 
- La longitud de la manguera y el alcance del agua proyectada, estimada en 5 m., cubren 

toda la zona. 
 

Zona compartimentada. 
 
- La longitud de la manguera permite alcanzar todo origen de evacuación. 

 

Los equipos se colocaran dentro de armarios metálicos de superficie a la pared o encastados 
según las indicaciones de arquitectura conteniendo en su interior llave de paso normalizada 
de 25 mm, con manguera de 25 metros, semirrígida, racores normalizados, lanza de triple 
efecto, manómetro y válvulo de esfera. 
 

6.1.3 HIDRANTES DE INCENDIO 
 

De acuerdo con el punto 1 de la sección SI 4 del DB-SI del CTE y de acuerdo con el artículo 
1 del anexo del Decreto 241/1994 se prevé dos hidrantes emplazados en la vía pública y de 
tal manera que cualquier punto de la fachada accesible del edificio a nivel de rasante esté a 
menos de 100 metros de éste. 
 
Con carácter general los hidrantes estarán colocados de manera que queden fuera del 
espacio destinado a circulación y estacionamiento de vehículo y estarán convenientemente 
señalizados según la norma  UNE 23033. En el caso de hidrantes encastados, habrán de 
respetar la norma UNE 23407 su tapa será de color rojizo par la cara vista. En el caso de 
columnas hidrantes exteriores, habrán de respetar las normas UNE 23405 o UNE 23406, 
según el caso. La distancia entre hidrantes no será mayor que 200 metros medidos per 
espacios públicos. 
 
El tipo de hidrante previsto será de 100 mm de diámetro. La red de suministro de agua para 
los hidrantes será capaz de proporcionar durante dos horas un caudal de 1000 litro/minuto 
con una presión mínima de 10 m.c.a a la salida del hidrante en la hipótesis de 
funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos. 
 
 

6.1.4 SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA 
 

De acuerdo con la tabla 1.1 del punto 1 de la Sección SI 4 del DB del CTE, al tener una 
superficie construida superior a 2000 m2 en el módulo 1, será necesaria la instalación de 
sistema de detección y alarma en las zonas de alto riesgo conforme al capítulo 2 de la 
sección 1 del CTE  DB-SI, si excede de 5000 m2 en todo el edificio. 
Toda la detección será del tipo convencional, con la centralita de incendios situada en 
conserjería, con comunicación con los servicios de seguridad y bomberos de la zona.  
 
La instalación de cableado se realizará por dentro de la bandeja para pasar instalaciones de 
señales débiles, independientemente de las línes de iluminación. 
  
La instalación se realizará con cable de cobre de 2 x 1,5 / 2 x 2,5 mm trenzado no 
apantallado. 
 
La instalación de detección de incendios estará formada por: 
 
- Central de incendios convencional de las diferentes zonas microprocesadas. 
- Sensores ópticos de humos convencionales 
- Pulsadores  
- Sirenas 
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Habrá una instalación de alarma en el módulo 1 por ser un edificio de más de 1000 m2. Ésta 
estará formada por pulsadores situados cerca de todas las salidas de las escaleras y en todo 
el recinto o local de riesgo. 
 
Los pulsadores permiten la actuación manual y voluntaria transmitiendo una señal a la 
central de control y señalización de tal manera que sea fácilmente identificable el sitio en que 
se ha activado el pulsador. 
 
Los pulsadores de alarma se situaran cercanos a los espacios con detección de humo. 
Se instalaran también sirenas de alarmas interiores y exteriores de aviso de incendio. 

 
 

6.1.5 SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDÍOS 
 

No se prevé ningún sistema de extinción automática de incendios, de acuerdo con los 
reglamentos y normativas aplicables. 
 

6.1.5.1 - EXTINCIÓN AUTOMÀTICA COCINA 
 
La cocina situada en el módulo 3 dispondrá de un sistema de extinción automática de 
incendios mediante CO2 almacenado en botellas de acero de capacidad adecuada en 
función de la cantidad calculada. La distribución se realizará mediante conductos de acero y 
la detección para activar el sistema automáticamente se realizará con detector termo-
velocimetrico. 
 
La cocina dispondrá de avisador óptico y acústico en todos sus accesos con tal de avisar de 
que la extinción se ha activado y además se incorporará un pulsador de parado y otro de 
puesta en marcha exterior a la misma. 
 
Todos los elementos de incendio, así como las salidas, dispondrán de los correspondientes 
carteles de señalización, así como en el interior de cada habitación el correspondiente plano 
de evacuación según marca Cepreven R.T.2.- EXT. 

 
 

6.1.6 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE  
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
De acuerdo con el punto 2 de la Sección SI 4 del DB del CTE. Todos los medios de 
protección contra incendios de utilización manual estarán convenientemente señalizados 
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con los siguientes tamaños: 
 

� 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no supere los 10 metros 
 
� 420x420 mm cuando la distancia de observación esté entre 10 y 20 metros 

 
� 594x549 mm cuando la distancia de observación esté entre 20 y 30 metros 
 

Todas estas señales serán visibles, incluso, en caso de fallida de la iluminación normal. Con 
este objetivo, se podrá disponer de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente 
en las propias señales, o bien serán auto-luminiscentes de acuerdo con la norma UNE 
23035-4:1999. 
 

 
6.2 ILUMINACION NORMAL Y DE EMERGÈNCIA 
 

6.2.1 ILUMINACIÓN NORMAL 
 

De acuerdo con el punto 1 de la Sección SU 4 del CTE, se ha previsto una instalación de 
iluminación normal capaz de proporcionar los siguientes niveles mínimos de iluminación a 
nivel de tierra: 
 
Iluminación exterior: 
 
- Exclusivo para personas, en escaleras: 10 lux 
- Exclusivo para personas, en el resto de zonas: 5 lux. 
- Para vehículos o mixtos: 10 lux 

 
Iluminación interior: 
 
- Exclusivo para personas, en escaleras: 75 lux 
- Exclusivo para personas, en el resto de zonas: 50 lux. 
- Para vehículos o mixtos: 50 lux 

 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
 

6.2.2 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
 

De acuerdo con el punto 2 de la Sección SU 4 del CTE. se ha previsto la instalación de un 
sistema de  iluminación de emergencia, que en caso de fallida del sistema de iluminación 
normal, suministrará la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los ocupantes de 
manera que puedan abandonar el edificio, evitando situación de pánico y permita la visión de 
las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipo y medios de protección 
existentes. 
 
Así, se ha previsto la colocación de iluminación de emergencia, como mínimo, en las 
siguientes zonas: 
 
- Todos los recorridos de evacuación. 
- En los locales donde se prevea la colocación de equipos de protección contra incendios, 

cuadros de distribución o de accionamiento de iluminación manual y en los locales de alto 
riesgo. 

- En las señales de seguridad. 
- Todos los recintos con una ocupación mayor que 100 personas. 
- En los lavabos generales de planta. 
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Se considera una fallida en la alimentación de la iluminación normal un descenso en la 
tensión de iluminación por debajo del 70% del valor nominal. 
 
La iluminación de emergencia prevista en las vías de evacuación abarcará al menos un 50% 
del nivel de iluminación requerida en 5 segundos y el 100% en 60 segundos. 
 
La instalación garantizará su servicio durante un tiempo mínimo de una hora desde el 
momento de la caída de la iluminación normal. 

 
 

7 CONDICIONES DE ENTORNO Y ACCESSIBILIDAD PARA LA I NTERVENCIÓN DE 
LOS BOMBEROS 

 
7.1 CONDICIONES DE APROXIMACIÓN AL EDIFICIO Y ENTOR NO 
 

Los viales de aproximación al edificio habrán de cumplir, de acuerdo con el DB-SI 5 del CTE, 
lo siguiente: 
 

� Anchura mínima libre: 3,5 metros 
� Altura mínima de libre o gálibo: 4,5 metros 
� Capacidad portante del vial: 20 kN/m2 
 

En los tramos curvados, el carril de rodadura quedará delimitado por el trazado de una 
corona circular de radio mínimo 3,50 metros y 12,50 metros y con una anchura libre de 
circulación de 7,20 metros. 
 
Por lo que hace al entorno del edificio, el punto 1.2 de la Sección SI 5, el edificio objeto de 
estudio dispondrá de un espacio de maniobra que cumpla a lo largo de las fachadas donde 
estén situados los accesos principales las siguientes condiciones: 
 

� Anchura mínima libre:    5 metros 
� Altura libre:      la del edificio 
� Separación máxima del vehículo al edificio (altura de evacuación hasta 15 mts): 23 

metros 
� Distancia máxima a cualquier acceso principal al edificio: 30 metros 
� Pendiente máxima:     10% 
� Resistencia al punzonamiento del suelo:   10t sobre 20 cm de diámetro. 
� Espacio de maniobra habrá de quedar libre de mobiliario urbano, arboles, jardines u 

otros obstáculos. 
 

De acuerdo con el artículo 6 del anexo del Decreto 241/1994, de 25 de julio: 
 

� La capacidad portante de las vías de acceso será capaz de soportar un vehículo de 
15000 Kg con ejes separados 4,5 metros y actuando 5.000 Kg sobre el eje delantero y 
10.000 Kg sobre el eje posterior. También podrá soportar una sobrecarga de uso de 
2.000 Kg/m2 

 
� La altura libre existente será superior a 3,70 metros. 

 
� La pendiente es inferior al 15%. 

 
De acuerdo con el artículo 7 del anexo del Decreto 241/1994, de 26 de julio: 
 
Con tal de poder ubicar una auto escalera, las zonas de emplazamiento tendrán una longitud 
mínima de 10 metros y una anchura mínima de 4 metros y los bomberos tendrán que poder 
acceder al interior del edificio sin tener que recorrer distancias superiores a 20 metros. 

 
7.2 SEPARACIÓN CON LA FLORA 
 

Se mantendrá una franja perimetral de 25 metros de anchura permanente libre de vegetación 
baja y arbustos. 
 

7.3  FACHADAS ACCESIBLES 
 

De acuerdo con las especificaciones de los artículos 9, 10 y 11 del anexo del Decreto 
241/1994 y del punto 2 de la sección DB-SI 5 (Intervención de los bomberos) del Código 
Técnico de la edificación, y dado que el edificio tendrá una ocupación prevista no superior a 
1.500 personas, dispondrá de un mínimo de una fachada accesible con orificios que permitan 
el acceso desde el exterior al interior del edificio al personal de extinción de incendios. 
 
Las oberturas de la fachada accesible, cumplirán las condiciones siguientes: 
 

� La altura de la parte interior de la obertura estará a una altura no superior a 120 metro 
del nivel de planta en cuestión. 

 
� Las dimensiones mínimas horizontales y verticales serán de 0,80 y 1,20 metros, 

respectivamente y la distancia entre dos oberturas consecutivas no será superior a 25 
metros medidos sobre la fachada. 

 
� No se instalaran en la fachada elementos que dificulten la accesibilidad al interior, 

exceptuando los elementos de seguridad situados en plantas con una altura de 
evacuación que no supere los 9 metros. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. Objeto del Proyecto 
 
EL objeto del presente proyecto es definir la instalación indicada para una escuela de educación secundaria en 

Santa Coloma de Gramenet situado en la calle Prat de la Riba número 118, con tal de exponer las condiciones 

técnicas y económicas efectuando los cálculos que justifiquen las soluciones adoptadas con tal de ejecutar las 

correspondientes instalaciones de electricidad de baja tensión según el  real decreto 842/2002 del 2 de agosto 

2002 y Normes UNE complementarias.  

 
1.2. Planteamiento del Proyecto 
 
El presente proyecto consta de una memoria general en la que se indican las principales características de la 
instalación y criterios de ejecución. 
 
En esta memoria se acompañan los anexos necesarios que complementan las características específicas de la 
instalación en cuanto a diseño y cálculo, son los siguientes: 
 
 ANEXO 1: Previsión de Cargas 
 ANEXO 2: Cálculos Eléctricos 
 ANEXO 3:  Prescripciones Complementarias 
  
 
2. DATOS DEL EXPEDIENTE 
 
Este proyecto se ha realizado continuando con la contratación de BT existente. 
 
2.1. Del Suministro Normal  
 
 
a) Procedencia: 
 
Centro de Transformación de Compañía externo al recinto 
 
 
b) Tensión: 
 
230 / 400 V. Contratación en baja tensión. 
 
 
c) Potencia máxima admisible técnicamente: 
 
111 kW (acometida 95 mm2 enterrada bajo tubo) 
 
 
d) Potencia a contratar estimada: 
 
55  kW en BT 
 
Todos los consumos provienen del CT existente de Compañía, la CGP y el equipo de medida están situados en 
un recinto técnico exclusivo para este fin en la misma fachada del recinto. 
 
 
 
 

2.2. Del Suministro Alternativo  
 
No es preceptiva la instalación de doble suministro, tal como se indica en los “Criterios para la construcción de 

nuevos edificios para centros docentes públicos” publicados  por el Departamento de Educación de la 

Generalitat de Catalunya, de acuerdo con lo que especifica les IRPDE y la Directiva del Departamento de 

Industria. 

 

Por otra parte, horarios de funcionamiento (constantes y diurnos) y por el tipo e ocupación (personal y 

escolares fijos que saben la situación de cada salida de evacuación permanente) no se precisa suministro 

alternativo. 

 
 
3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
3.1. Baja Tensión 
 
La instalación eléctrica de baja tensión se realizará de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto 2002 y Normas UNE complementarias.  
 
Decreto 842/2002 de 18.09.2002: 
 
• Nuevo Reglamento para Baja Tensión, Instrucciones Técnicas y normas UNE Complementarias. 
 
Se tendrán en cuenta, además de los documentos siguiente: 
 
Le será de aplicación el ITC-BT-28 que regula las instalaciones en locales de pública concurrencia  (centros 
docentes de más de 50 personas ). 
 
También le será de aplicación los criterios para la nueva construcción de nuevos edificios de centros docentes 

públicos según el Departamento de educación de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÈCTRICA 
 
 
4.1. Verificaciones e Inspecciones  
 
Dadas las características de la instalación, las disposiciones que habrán de cumplirse serán: el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 de 2/09/2002, Instrucciones Complementarias y 

Hojas de interpretación de la Dirección General de la energía del Ministerio de Industria, así como las 

disposiciones de la Generalitat de Catalunya, las Ordenanzas Municipales, Normas UNE y les Normas 

particulares de la compañía suministradora de energía eléctrica. 

Las instrucciones complementarias  ITC BT a utilizar son las siguientes: de la 010 a la 024 (ambas incluidas),y 

las ITC BT 026, 027, 028, 032 y las BT 45, 47 y 48. 

 

El titular de la instalación si tiene obligación: 

a) Suscribir a una Empresa Instaladora Autorizada un contrato de mantenimiento de las  

instalaciones. 
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b) Solicitar periódicamente (5 años) a una Entidad de inspección y Control la comprobación del 

mantenimiento de las condiciones de seguridad. 

 
 
4.2. Descripción General 
 
La instalación es de nueva ejecución, sustituyendo a la anterior, clasificándose el recinto como  Local de 
Reunión para ser un centro docente de una ocupación superior a 50 personas, según la ITC BT 28. 
 
La caja general de protección estará ubicada en la fachada de la calle Prat de la Riba nº118 según las 
indicaciones de Compañía. 
 
 
El acceso al equipo de protección y medida tendrá que ser siempre hábil para las lecturas del contador 
realizadas por la Compañía Suministradora. En el caso que no se pudiese garantizar esto, se debería ubicar en 
otro punto alternativo según las indicaciones de Compañía. 
 
En el edificio se instalarán un equipo de medida para una potencia de 55 Kw. 

 La línea general de alimentación del cuadro será de 4x(1x95) mm2.  

Se dispondrá de una batería de condensadores o equipo de reactiva para conseguir un buen factor de potencia 
y así reducir el consumo de potencia reactiva, de una potencia mínima de 60 Kvar pero ampliable.  
 
El cuadro general se localiza en un armario destinado para este fin en la sala de baja tensión en el mismo 
emplazamiento donde estarán instaladas las baterías de reactiva.  
 
Des del cuadro general y ubicado en bandeja metálica o bajo tubo rígido de superficie, sin o con tapa partirán 
las conducciones en los diferentes subcuadros y receptores según esquema unifilar y planos anexos.  
 
La línea que enlaza desde el equipo de medida hasta el cuadro general de sección 1x(4x95 mm2 ) irá con cable 
del tipo RZ1-K y bajo tubo PE reforzado de 125mm de diámetro enterrado.  
 
Este cuadro general dispondrá además del interruptor de control de potencia ICP para 55 kW un interruptor 
general de 160 A regulado a 80 A de entrada y toroide de 500 mA retardable en tiempo para mantener la 
selectividad de la instalación y adecuadas protecciones magnetotérmicas y diferenciales para todas las salidas 
según las configuraciones señaladas en los correspondientes esquemas unifilares. 
 
La distribución se realizará por el edificio a través y sobre bandeja metálica sobre tubo corrugado encastado en 
la pared o tubo de PVC liso clavado en pared y visto por el exterior. En el exterior del patio, la iluminación irá 
bajo tubo PE reforzado de diámetro 63 mm. 
 
Desde la bandeja de distribución de planta el cableado hasta la caja de distribución y a los puntos de consumo 
se realizará con cable RV 1 KV siempre libre de halógenos. 
 
La sección de los conductores será como mínimo de 1,5 mm2. 
 
Los cuadros eléctricos tendrán las siguientes características: 
 
- Se instalaran en recintos en los que no se tenga acceso al público i si no es así , se instalaran puertas con 

vidrio transparente y maneta. Será fácilmente accesible para el personal autorizado de su manipulación. 
 
- En lugares visibles dispondrán de una placa de identificación en la que figurará gravada la referencia 

asignada al Cuadro en el Proyecto y de una etiqueta indicadora de “Riesgo Eléctrico”. 
 
- Lo más próximos a cada uno de los dispositivos de maniobra o de protección se dispondrán de una placa 

indicadora en la que figurará gravado el nombre del circuito al que pertenece. 
 

- Tendrán que contar con un espacio suficiente de reserva para una posible ampliación del número de 
aparatos instalados en aproximadamente un 20%. 

 
- Todas las conexiones se efectuaran con terminales de presión. No se admiten conexiones donde el cable 

pelado sobresalga del borne o terminal. 
 
- Todas las líneas que partan desde los cuadros independientes según sus usos, lo harán desde los bornes 

de conexión. 
 
- En todos los casos, independientemente del tipo de cable que constituya el circuito, todos los conductores 

irán numerados y coloreados sobre el propio cable al salir de los cuadros. La numeración corresponderá en 
la que se indique en los planos para este circuito. El criterio de colores que se exige es el siguiente: 

 
- Conductores de fases: marrón, negro, gris 
- Conductor neutro: azul 
- Conductor de tierra: verde-y-amarillo 
 

- Las placas estarán constituidas en  “baquelita”, serán de color negro para la identificación de los cuadros, 
interruptores de iluminación de emergencia y señalización, diferenciales, protecciones generales y en 
general, todos aquellos elementos que hagan de permanecer conectados constantemente y rojo para la 
indicación de los interruptores utilizados habitualmente para el encendido de Iluminación Ordinaria  
Decorativas en salas, ambas con el fondo de gravado en blanco. 

 
- Las salidas de alimentación de los subcuadros a las luminarias de vigilancia y aparatos de climatización, 

llevarán contadores controlados con el sistema de control y gestión de clima centralizados. 
 
- En los puntos de trabajo se ubicaran tomas schuko 16 A / II de corriente blancas y rojas por las posibles 

líneas de SAI. 
 
- La iluminación estará controlada por relojes en los mismos subcuadros o mediante el cuadro de control de 

iluminación en conserjería.   
 
- En general la iluminación será de fluorescencia tipo carril con reflectores colocado en techo suspendida o de 

superficie. En los pasillos se instalaran las regletas fluorescentes adosadas a la bandeja y en el comedor, 
biblioteca y gimnasio se instalaran proyectores halogenuros enfocados a techo.  

 
En los puntos de trabajo hay dos tomas schuko de 16A/II de color blanco para el suministro normal de corriente 
y también hay dos tomas de corriente de color rojo del mismo tipo, para el suministro de SAI, por si éste se 
quiere colocar, estas tomas se encuentran conectadas a la red normal de corriente, pero con líneas diferentes 
a las otras tomas.  
 
En los puntos de trabajo también hay una toma doble RJ45 cat. 6. Todo punto de trabajo irá de superficie. 
 
4.3. Acometida 
 
Se instalará una caja de protección en la línea de fachada del recinto docente en la calle Prat de la Riba nº118 
según las indicaciones de la Compañía suministradora.   
 
4.4. Línea General de alimentación 
 
Unirá la salida de la caja general de protección con el equipo de medida y estará formada por cable 4 x (1 x 95 
mm2) tipo libre de halógenos instalados bajo tubo PE. 
 
La máxima caída de tensión admisible será de 1,5% al ser un único usuario. Esta caída de tensión se entiende 
desde el punto de conexión del dispositivo privado de control y protección. 
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4.5. Equipos de Medida 
 
Se instalaran una T-20 con caja de doble aislamiento con interruptor de control de potencia ICP de 160 
regulado a 80 A, con equipo de medida multifunción para tarifa tipo 2. 
 
4.6. Derivaciones Individuales 
 
No es contempla al ser un único abonado. 
 
4.7. Cuadro General de Protección y Distribución 
 
Estarán formados por un armario metálico formado por elementos modulares con grado de protección mínima 
IP.41 y conteniendo los elementos de protección consistentes en magnetotérmicos y diferenciales situados lo 
más cerca posible de la entrada a la línea general de alimentación.   
 
El cuadro principal se distribuirá de la siguiente manera: 
 
En uno o más paneles el dispositivo de control y protección general del suministro, un embarrado con 
capacidad para el total de la potencia instalada y los dispositivos de medida, maniobra, protección y conexión 
desde las líneas de alimentación a los Cuadros Secundarios. 
 
Estos dispositivos serán independientes de los que la compañía suministradora decida instalar para el control 
de potencia. 
 
Desde el cuadro general de distribución se derivarán hasta los cuadros secundarios. 
  
En los planos anexos se detalla el esquema unifilar. 
 
4.8. Cuadros Secundarios de Protección y Distribuci ón 

- Estarán formados por armarios metálicos con grado de protección IP-41 o de poliéster encastado o de 
superficie. 

 
- En lugar visible incorporarán una placa identificativa en la que figurará grabada la referencia asignada en el 

Proyecto. 
 
- En la cabecera dispondrán de un interruptor general de corte en carga, de cuatro polos, de capacidad igual 

o superior 1,1 veces la intensidad máxima admisible por el dispositivo de protección en origen de la línea de 
alimentación al cuadro, y un poder de cierre en un cortocircuito mínimo de 10 kA.   

 
- Para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos se utilizarán interruptores de corte omnipolares, 

magnetotérmicos con un poder de corte como mínimo de 10 kA a 400 V.   
 
- Para la protección contra los contactos indirectos se incorporarán interruptores diferenciales.   
 
- Para las protecciones diferenciales de los circuitos ordinarios y electrónica se utilizarán interruptores 

diferenciales superinmunizados. 
 
- Los interruptores diferenciales tendrán que protegerse contra sobre-intensidades con interruptores 

magnetotérmicos, preferentemente de una intensidad nominal inferior a la del diferencial. 
 
 
4.9. Protección Sobreintensidades y Sobrecargas  
 
Todos los conductores que forman parte de un circuito incluido el conductor neutro y exceptuando los 
conductores de protección estarán protegidos contra los efectos de las sobre-intensidades.   
 

Para la protección de la instalación contra sobrecargas y cortocircuitos se utilizarán interruptores con curva 
térmica de corta y sistema electromagnético tipo I.C.P.M.   
 
Los dispositivos de protección se instalaran en el origen de los circuitos, las características de estos 
dispositivos se reflejarán en los esquemas unifilares de los planos adjuntos.   
 
4.10. Protección Contra Contactes Directos 
 
La instalación se realizará procurando alejar las partes activas de la instalación de las zonas accesibles de las 
personas, evitando todo tipo de contacto fortuito. Si no es así, se recubrirán estas partes activas por medio de 
un aislamiento apropiado que, limite la corriente de contacto a un valor máximo de 1 mA o se interpondrán 
obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas de la instalación.   
 
En todo momento, tendrá que atenderse a lo dispuesto en la Instrucción correspondiente del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión RD 842/2002 
 
 
4.11. Protección Contra Contactos Indirectos  
 
Se usará la toma de tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. 
 
Como dispositivo de corte automático sensible a la corriente de defecto se utilizarán los interruptores asociados 
con la toma de tierra de las masas. 
 
Estos interruptores tendrán que provocar la apertura automática de la instalación anterior cuando la suma 
vectorial de las intensidades que atraviesan los polos del apartado llegue a un valor determinado (sensibilidad). 
 
Para una sensibilidad de 0.03 A. La resistencia máxima será de : 
 

                    50      50 
            R = ----- = ------ = 1.666,3  Ohmios. 
                    Is      0,03 
 

Siendo el valor de la sensibilidad del interruptor en Amperios. 
Para una sensibilidad de 0,3 A. La resistencia será de: 
 

                    50       50 
            R = ----- = ------ = 166,6 Ohmios. 
                    Is      0,3 
 

Exigiendo que la resistencia de tierra no sea superior a 37 ohmios. Estos diferenciales garantizan una 
protección superior a la que se exige. 
 
R = Resistencia de tierra en ohmios. 
 
Is = Sensibilidad en amperios. 
 
50 = Tensión máxima de defecto en locales no conductores. 
 
24 = Tensión máxima de defecto en locales húmedos. 
 
 
4.12. Equipo de Compensación de Reactiva 
 
Se instalaran baterías de compensación de reactiva, unidad de 60 kVAr, tipo compensación automática, 
regulador electrónico de potencia reactiva en las baterías piloto de 400 V, 50 Hz, con envolvente IP 30, puerta, 
con ventilación natural y forzada por sonda de temperatura. Permitirá la posibilidad de ampliar su potencia.   
 
Estará instalada en la sala de cuadro general. 
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4.13. Sistemas de alimentación Ininterrumpida (SAI)  
 
Formará parte del equipamiento futuro del centro, dejando prevista la instalación del aula de informática para 
poder ser alimentada una parte por el SAI. 
 
 
4.14. Canalizaciones  
 
Bandejas 
 
Serán metálicas lisas con separador y sin tapa excepto en la zonas indicadas a la intemperie o con proximidad 
al público donde dispondrá de tapa y será lisa.  
 
Esta bandeja saldrá del cuarto eléctrico o subcuadro de planta, donde se hará una distribución con bandeja de 
las medidas indicadas. 
 
Toda la distribución y dimensiones de las bandejas estará de acuerdo con la especificidad en los planos, pliego 
de condiciones y medidas. 
 
Para la perfecta identificación posterior de cada tipo de bandeja y qué tipo de cableado ha de llevar, se habrán 
de identificar perfectamente. 
 
Se tendrá en cuenta la unificación de soportes, los cuales serán de las medidas necesarias para poder ubicar 
diferentes tipos de instalaciones. 
 
 
Distribución bajo tubo 
 
Las conducciones bajo tubo se realizarán desde la bandeja general de distribución hasta la alimentación a cada 
punto de consumo específico (luminarias, tomas de corriente, etc.). 
 
Se instalará tubo de PVC rígido tipo no propagador de llama montado superficialmente excepto la parte 
encastada en paredes donde se instalará del tipo flexible corrugado con grado de protección 7. 
 
Las conducciones realizadas con tubo serán determinadas según las recomendaciones del Reglamento 
Electrotécnico. 
 
Los diámetros de estos tubos estarán de acuerdo con el número de conductores que se vayan a alojar en ellos 
y de los sectores de los mismos, basándose su elección de la tabla de la norma UNE correspondiente. 
 
Todas las derivaciones y conexiones se realizarán dentro de cajas de derivación. 
 
 
4.15. Cableado 
 
El cableado se realizará con cable de cobre tipo 1000 V libre de halógenos y baja emisión de humos en las 
conducciones con tubos y en los recorridos por la bandeja metálica cumpliendo con la ITC BT 028. 
 
Solo en los tramos finales de alimentación de luminarias con bases de enchufe se podrá instalar del tipo 750 V 
siempre libre de halógenos, incluidos por la maniobra. 
 
El conductor neutro será de igual sección que las fases excepto en la líneas indicadas en los esquemas. 
 
Para establecer la correspondiente protección contra contactos indirectos, todos los circuitos derivados llevarán 
incorporados un conductor de protección de cobre que se conectará a la toma a tierra. 
 

Por todo el recorrido de las bandejas metálicas se instalará un conductor desnudo de cobre y sección de 35 
mm2, tal y como se ha descrito en el capítulo de toma a tierra. Todas las masas y canalización metálicas, 
estarán conectadas al circuito de protección. 
 
 
 Conductores de protección 
 
Están construidos por conductores del mismo tipo y característica que los activos. 
 
Las secciones que tendrán que considerarse, por estos conductores referentes a los primeros es la siguiente: 
 
 
CONDUCTOR FASE (S1)              CONDUCTOR DE PROTECCIÓN (S2) 
 
 S1 < 16      S2 = S1 
 16 < S1 < 35      S2 = 16 
 S1 > 35      S2 = S 1/2 
 
En ningún caso S2 < 2,5 mm2 
 
 
4.16. Instalación de Fuerza 
 
La instalación interior de cada sala dependerá del uso de cada una y estará ejecutada en la forma indicada en 
los planos y esquemas anexos. 
 
En el tablón de conserjería y de administración, así como en las aulas de informática se instalarán canales de 
PVC electrificadas, con separador, incluyendo los siguientes mecanismos: tomas schuko 16 A / II de corriente y 
tomas RJ 45. 
 
Como mínimo un punto de trabajo estará formado por una toma doble 16 A / II normal schuko, una toma doble 
roja 16 A / II schuko y espacio para una RJ 45 cat 6 voz + datos. 
 
En la biblioteca se han instalado puntos de trabajo con enchufes de seguridad. 
 
En el resto del edificio, por norma general se instalarán tomas de corriente schuko 16 A / II normales 
encastadas en pared o superficie y estancas en salas técnicas. 
 
En las zonas de pasillos, aulas, zonas comunitarias donde pueda acceder las tomas de corriente se instalarán 
a una altura de 1,20m con protección de seguridad. 
 
Todos los mecanismo de tomas de corriente serán del tipo Schuko, los cables estarán dotados con bornes en 
su conexionado a caja; no siendo admisible la entrada de cables pelados. 
 
 
4.17. Reparto de Cargas y Subdivisión de líneas  
 
En el diseño de las líneas se ha tenido en cuenta que el conjunto de consumos esté equilibrado repartiéndose 
las diferentes fases los consumos monofásicos. 
 
En las zonas de aulas y zonas comunas se ha repartido el consumo de iluminación entre un mínimo de 3 líneas 
independientes (ver esquemas unifilares) con el objeto de cumplir con las especificaciones contenidas en 
Reglamento para locales de pública concurrencia. 
 
En los pasillos, escaleras, vestíbulos y en zonas de paso común habrá una línea de iluminación de vigilancia 
que se podrá programar su encendido según las necesidades de vigilancia del centro. 
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4.18. Sistema de instalación y Cajas de Registro 
 
Tal y como se ha anunciado desde los diferentes subcuadros partirán las canalizaciones eléctricas realizadas 
con cable tipo clase 5, flexibles, con cobertura de mezcla de poliefinos, que permiten quemar sin emitir gases 
corrosivos, casi transparentes y cubiertos de cubierta termoplástica tipo AFUMEX E-1 de Pirelli o similar 
RV1000 montado sobre bandeja o dentro de tubo de PVC rígido o flexible. 
 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 
horizontales que limitan el local de referencia, tal y como se puede ver en el plano de planta. 
 
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos o canales después de colocados, 
disponiendo por eso de registros que se consideren convenientemente y que en los tramos rectos no estarán 
separados a ser posible entre sí más de 15 m. 
 
Los registros se destinarán únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductos de los tubos o 
servir al mismo tiempo como cajas de acople o derivación, 
 
Se evitará al máximo el cruce de conductos con tuberías de agua, gas, etc. Así como otras distribuciones 
eléctricas, y cuando sea preciso realizar ese cruce se guardarán como mínimo las distancias señaladas en el 
Reglamento y en las DB-HS-2, Reglamento de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria y el DB 
HS-4. Nunca se utilizarán tuberías como neutro o tierra 
 
Todas las cajas se identificarán mediante un adhesivo interior donde se indicará el uso (iluminación, alarmas, 
detección, etc…). 
 
Las dimensiones mínimas a utilizar serán 100 x 100 mm. Las cajas de dimensiones 250 x 200 mm, o superior 
serán de poliéster armado con fibra de vidrio, con tornillos para placa de montaje. Para dimensiones inferiores 
se podrán utilizar cajas de polipropileno con tapa de polietileno y similar sistema de fijación. 
 
En todos los casos dispondrán de conos de entrada en los cuatro laterales. 
 
4.19. Instalación Iluminación 
 
Los criterios de diseño de la instalación de iluminación interior serán: 
 
1. Intensidad lumínica uniforme y del tipo fluorescencia. 
2. Conseguir el nivel de lux adecuado con la más baja potencia disponible. 
3. Utilización de luz natural, siempre que sea posible. 
4. Máximo rendimiento con ahorro energético. 
 
La iluminación fluorescente de las aulas y las zonas comunes llevará reactancias electrónicas con tal de 
obtener un ahorro energético (alrededor de un 30%), un mayor rendimiento lumínico y además una mayor 
durabilidad del material que comporta un ahorro en mantenimiento de la instalación. 
 
Todas las líneas de iluminación que se enciendan mediante interruptor llevarán un contador comandado desde 
el cuadro de control de conserjería además de un reloj para programar su encendido y apagado. 
 
La alimentación se ha distribuido por zonas, equivalente a las tomas, tal y como se indica en el plano. Las 
aulas tendrán un mínimo de 3 zonas de interruptores de encendido, de manera que las luminarias más 
cercanas a las ventanas se podrán apagar y encender independientemente y así aprovechar la luz solar. 
 
La iluminación del comedor en el modulo 3 se hará a través de campanas de 70W de fluorescencia a una altura 
de 4 metros, irán con sensor de luz para detectar la luz que entra por las ventanas. 
 
La alimentación es trifásica o monofásica con derivación en una caja a monofásica para cada canal ramal de 
los sectores. 
 

La distribución de las luminarias, está señalada en los planos adjuntos. 
 
 
Nivel lumínico 
 
Circulaciones:    150 lux 
Aulas y espacios docentes:  300 lux 
Gimnasio:    300 lux 
Lavabos, servicios y vest:  200 lux 
Aula informática:   500 (pizarra 300) 
Biblioteca:    200 (general) 
     500 (zona de lectura) 
Cocina:     150 (general) 
     300 (zona de trabajo) 
Despachos administración:  500 
Patio exterior:    50 (general) 
      
 Iluminación Salas Técnicas 
 
Para las salas técnicas se han previsto pantallas estancas de superficie. 
 
Iluminación Lavabos 
 
Se realizarán con pantallas estancas fluorescentes y se realizarán con downlights de 2x26W. 
 
 Iluminación de emergencia 
 
La iluminación de emergencia es mediante bloques autónomos en techo encastados o de superficie, dando 
como mínimo una iluminación de 200 lúmenes. 
 
Según indica el Reglamento, en ningún caso los puntos de luz conectados en cada circuito será superior a 12. 
 
Esta iluminación de emergencia, proporciona como mínimo 1 lux en el nivel del suelo en los recorridos de 
evacuación y 5 lux en los puntos en que están situados los equipos de protección contra incendios y cuadros 
de iluminación de utilización manual y/o cuadros de distribución de iluminación suministrando estos niveles de 
iluminación como mínimo durante 1 hora. 
 
 
4.20. Instalación de Toma a Tierra 
 
Se dejará un tierra conectada a los diversos edificios que componen el recinto formado por 4 piquetas de cobre 
de 2 mm y 14 mm de grueso repartidas al suelo conectadas con la estructura existente con un conductor 
desnudo de sección 50 mm2 para realizar la unión entre las piquetas bajo la sub-base del nuevo pavimento. 
 
La denominación toma de tierra comprende toda unión metálica directa sin fusible ni otra forma de protección, 
de sección suficiente, entre determinados elementos o parte de una instalación y un electrodo, o grupo de 
electrodos, enterrados en el suelo, con el objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y 
superficie cercana al terreno no existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el 
paso a tierra de las corrientes o falta de descarga de origen atmosférico. 
 
Los electrodos artificiales que se utilizarán para constituir la toma a tierra serán las piquetas verticales, 
pudiendo utilizar también placas enterradas, conductores enterrados horizontalmente y electrodo de grafito. 
 
La red de tierra cumplirá con el ITC BT 18. 
 
Las secciones mínimas de las principales líneas de tierra y sus derivaciones estarán dimensionadas de tal 
manera que la máxima corriente de falta no pueda provocar problemas ni en los cables ni en las conexiones. 
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La línea de tierra principal se realizará con cable desnudo de 16-35 mm2, hasta el cuadro general de 
protección, y las derivaciones individuales. 
 
Los cables del circuito de tierra serán tan cortos como sea posible (en el caso de las derivaciones) no estarán 
sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 
 
Las conexiones de los cables con las partes mecánicas se realizarán asegurando las superficies de contacto 
mediante  tuercas, elementos de compresión, acabados o soldadura de alto punto de fusión. 
 
Está prohibido intercalar al circuito de tierra fusibles o interruptores que puedan cortar su continuidad. 
 
Todas las masas y canalizaciones metálicas estarán conectadas al circuito de protección de tierra. 
 
Tierra aula informática 
 
La instalación de informática tendrá su propia tierra, con su propia piqueta y su propio cable de cobre desnudo 
de 16 mm2. Habrá instalada su caja de medida enterrada en el forjado sanitario. El valor de esta tierra habrá de 
ser inferior a 5 ohmios. 
 
Con tal de mejorar el valor del tierra y disminuir los efectos del ruido eléctrico de alta frecuencia de la 
instalación del aula de informática se dejará un borne aislado para una toma a tierra, conectando el cuadro de 
informática al tierra general del edificio en la estructura existente al forjado de planta segunda con un cable de 
16 mm2 de cobre desnudo aislado en todo su recorrido. Tendrá que ser lo más corto posible. 
 
 4.20.1. Cálculo de Tierra 
 
Estos cálculos se realizan según valores que marcan la norma UNE 20.460-5-54. Al considerarse un 
emplazamiento seco, la tensión de contacto máxima permitida será de (50) V., y teniendo en cuenta que se 
utilizan interruptores diferenciales de sensibilidad (0,03) A, la resistencia de tierra habrá de tener un valor 
mínimo. 
 
 

R
I

V

n

>
   Ω> 6.1666

03,0

50
 

 
El circuito de tierra se medirá, y si su valor es muy grande, se pondrán las picotas necesarias hasta reducirlo al 
deseado. Este valor será inferior a 20Ω, por seguridad, en caso de inutilización de los interruptores 
diferenciales. 
 
La caja seccionadora principal se ubicará siempre en la sala de cuadros eléctricos. 
 
Todas las partes metálicas con posibilidad de acceso para las personas estarán conectadas a la red de 
equipotencialdad. La sección del cable equipotencial secundario que une dos masas metálicas no deberá ser 
inferior a la sección del conductor de protección unido a las masas. La sección del conductor equipotencial 
principal no deberá ser inferior a la mitad de la sección del conductor de protección de mayor sección de la 
instalación con un mínimo de 6 mm2. 
 
El tierra de la instalación existente se deberá conectar a las nuevas tomas de tierra. 
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5. ANEXO 1: Previsión de Cargas 
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5.1. Objeto del anexo 1  
 
El presente anexo, tiene por objeto el cálculo de la previsión de cargas general que se prevé que se precise 
para esta instalación. 
 
En cada caso se estiman los coeficientes de simultaneidad precisos para cada consumo. 
 
5.2. Cálculo de Cargas 
 
El cálculo de cargas se realiza por zonas y partiendo de todos los receptores que existan en cada zona o sector 
a analizar. 
 
La potencia total de receptores instalados se ha tenido en cuenta según las especificaciones del REBT: 
 
 
a) Para receptores con lámparas de descarga la carga mínima prevista en voltamperios será de 1,8 veces la 

potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la 
misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los 
conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se 
conoce la carga que suponga cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de inicio, 
que tanto estas como aquellas puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.  
 
En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatorio la compensación del factor de potencia 
hasta un valor mínimo de 0,9 y no se admitirán compensación en conjunto de un grupo de receptores en 
una instalación de régimen de carga variable, tan solo que disponga de un sistema de compensación 
automática con variación de su capacidad siendo el régimen de carga. 
 

 
b) En las lámparas de incandescencia la potencia de cálculo se cogerá igual a la potencia nominal del 

receptor, e igualmente la potencia a contratar. 
  

c) Un solo motor 
 

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor han de estar dimensionados para una 
intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor. En los motores de rotor, los conductores que 
conecten el rotor con el dispositivo de arranque –conductores secundarios- habrán de estar dimensionados, 
así mismo, para el 125% de la intensidad a plena carga de rotor. Si el motor es para un servicio intermitente, 
los conductores secundarios puede ser de menos sección, según el tiempo de funcionamiento continuado, 
pero en ningún caso tendrán una sección inferior a la que corresponde al 85% de la intensidad a plena 
carga del rotor. 

 
Varios motores 

 
Los conductores de conexión que alimenten a varios motores, habrán de estar dimensionado para una 
intensidad no inferior a la suma del 125% de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más 
la intensidad a plena carga de todos los demás. 
 
En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios habrán de estar previstos reóstatos de 
arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el periodo de 
arranque y el de la marcha normal no corresponda a su plena carga, según las características del motor que 
ha de indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente: 
 

 
De más de 15.0 kW: motores de corriente alterna 

 
 
 
 

 
 
 
 
Previsión de potencias 

 

Sector / Receptor Pot (W.) inst Coeficiente 

Pot. Contratar 

(w.) 

Iluminación interior 36554 0,8 29243 

Iluminación exterior 4400 0,8 3520 

megafonía 3660 0,8 2928 

Extractores  500 0,4 200 

ventilación vestuarios 500 1 500 

Bombas + caldera 3425 0,4 1370 

energía Solar 200 0,4 80 

Ascensor 7500 0,4 3000 

Maquinaria cocina 15500 0,4 6200 

Aerotermos 320 1 320 

Ordenadores (18 ut) 14875 0,4 5950 

Reserva 20% 17487 0,2 3497 

TOTAL POTENCIA 87434   53311 

 
 
- Resumen de Potencias 
 
 - Potencia Instalada:   87.434 W.                        
 
  - Potencia estimada a contratar:   55.000 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



MEMORIA. ELECTRICIDAD  REHABILITACIÓN IES NUMANCIA 
SITUADO EN SANTA COLOMA DE GRAMENET 

 
 

IES NUMANCIA                           Enero de 2009              Página 11 / 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ANEXO 2: Cálculos Eléctricos 
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7. ANEXO 3: Prescripciones particulares 
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1. OBJETO DEL ANEXO 
 
Este anexo tiene por objeto señalar algunas de las condiciones particulares de los locales de pública 
concurrencia y en concreto los de reuniones según lo previsto en la ITC-BT-28. 
 
La actividad se considera de pública concurrencia según el artículo 1 de la ITC-BT-28. 

 
 

2. ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 
 
En el presente apartado se definen las características de alimentación de los servicios de seguridad tal 
como iluminación de emergencia, sistemas contra incendios, ascensor u otros servicios urgentes, 
indispensables que están fijados por las reglamentaciones específicas de las diferentes autoridades 
competentes en materia de seguridad. 
 
La alimentación para los servicios de seguridad en función de lo que establecen los reglamentos 
específicos, puede ser automática o no automática. 
 
En una alimentación automática la puesta en servicio de la alimentación no depende de la intervención de 
un operador. 
 
Una alimentación automática se clasifica según la duración de conmutación, en las siguientes categorías: 
 
Sin corte: alimentación automática que puede estar asegurada de forma continúa en las condiciones 
específicas durante el periodo de transición, por ejemplo, en lo que se refiere a las variaciones de tensión y 
frecuencia.  
 
Con corte muy breve: alimentación automática disponible en 0,15 segundos como máximo. 
Con corte breve: alimentación automática disponible en 0,5 segundos como máximo. 
Con corte medio: alimentación automática disponible en 15 segundos como máximo. 
Con corte largo: alimentación automática disponible en más de 15 segundos. 

 
 
2.1. Generalidades y fuentes de alimentación 

 
Para los servicios de seguridad la fuente de energía tiene que ser elegida de forma que la alimentación esté 
asegurada durante un tiempo apropiado. 
 
Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados han 
de presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada. 
 
Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte automático al 
primer defecto. En el esquema IT ha de preverse un controlador permanente de aislamiento que en el 
primer defecto emita una señal acústica o visual. 
 
Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación: 
 
Baterías de acumulación, generalmente las baterías de arranque de vehículos no satisfacen las 
prescripciones de alimentación para los servicios de seguridad. 
Generadores independientes 
Derivaciones separadas de la red de distribución, efectivamente independientes de la alimentación normal 
(nuestro caso). 

 
Las fuentes para servicios complementarios o de seguridad han de estar instalados en lugares fijos y de 
forma que puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal. Además, con excepción de los equipos 
autónomos, habrán de cumplir las siguientes condiciones: 
 
 

Se instalaran en emplazamiento apropiado accesible solamente a las personas cualificadas o expertas. El 
emplazamiento estará convenientemente ventilado de forma que los gases y humos que produzcan no 
puedan propagarse en los locales accesibles a personas. 
No se admiten derivaciones separadas independientes y alimentadas por una red de distribución pública, 
tan solo si se asegura que las dos derivaciones no pueden fallar simultáneamente. 
 
Cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, esta no tiene que ser utilizada para otros 
usos. No obstante, cuando se disponga de varias fuentes, pueden utilizarse igualmente como fuentes de 
reemplazo, con la condición de que en caso de fallo de una de ellas, la potencia aun disponible sea 
suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de todos los servicios de seguridad, siendo necesario 
generalmente, el corte automático de los equipos no concerniendo a la seguridad. 
 
 

2.2. Fuentes propias de energía 
 
No es objeto en esta instalación. 
 

2.3. Suministros complementarios o de seguridad 
 
Todos los locales de pública concurrencia tendrán que disponer de iluminación de emergencia. 
 
Tendrán que disponer de suministro de socorro los locales de espectáculo y actividad recreativa cualquiera 
que sea la ocupación y los locales de reunión de trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de 
más de 300 personas. 
 
Tendrán que disponer de suministro de reserva: 
 
Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios o centros de salud. 
Estaciones, aeropuertos 
Estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos. 
Establecimientos comerciales o agrupaciones de estas en centros comerciales 
Estadios y pabellones polideportivos. 
 
Cuando un local se pueda consideras tanto en el grupo de locales que requieren suministro de socorro 
como en el grupo que requiera suministro de reserva, se instalará suministro de reserva. 
 
En aquellos locales singulares como los establecimientos sanitarios, grandes hoteles de más de 300 
habitaciones, locales de espectáculos con capacidad para más de 1000 espectadores, estaciones, 
estacionamientos subterráneos de más de 100 plazas, aeropuertos y establecimientos comerciales o 
agrupaciones de estas en centros comerciales de más de 2000 m2 de superficie, las fuentes propias de 
energía tendrán que poder suministrar, con independencia de las luminarias especiales, la potencia 
necesaria para atender servicios urgentes indispensables cuando sean requeridos por las autoridades 
competentes. 
 
 

3. ILUMINACIÓN DE EMERGÈNCIA 
 
Las instalaciones destinadas a iluminación de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de caída en 
la alimentación de la iluminación normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas para cada 
una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. 
 
La alimentación de la iluminación de emergencia será automática con corte breve. 
 
Se incluyen dentro de esta iluminación, la iluminación de seguridad e iluminación de reemplazo. 
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3.1. Luminarias de seguridad 
 
Las luminarias de emergencia prevista para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona 
o hayan de acabar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar una zona. 
 
Las luminarias de seguridad estarán previstas entrar en funcionamiento automáticamente cuando se 
produzca el fallo de la iluminación general o cuando la tensión de ésta baje a menos del 70% de su valor 
normal. 
 
La instalación de esta iluminación será fija y estará prevista de fuentes propias de energía. Solo se podrá 
utilizar el suministro exterior para proceder a su carga cuando la fuente propia de energía esté constituida 
por baterías de acumulación o aparatos autónomos automáticos. 
 
 

3.1.1. Luminarias de evacuación  
 
Es la parte de la iluminación de seguridad prevista para garantizar el reconocimiento y la utilización de los 
medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
 
En rutas de evacuación, la iluminación de evacuación ha de proporcionar, a nivel de suelo y en el eje de los 
pasos principales, una luminaria horizontal, mínima de 1 lux. 
 
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que 
exijan utilización del manual y en los cuadros de distribución de la iluminación, la iluminaria mínima será de 
5 lux. 
 
La relación entre la iluminación máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. 
 
La iluminación de evacuación tendrá que poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminación prevista. 
 

 
3.1.2. Luminarias de ambiente y antipánico 

 
Es la parte de la iluminación de seguridad prevista para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una 
iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación 
e identificar obstáculos. 
 
La iluminación de ambiente o antipánico tendrá que proporcionar una iluminación horizontal mínima de 0,5 
lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1m. 
 
La relación entre iluminación máxima y mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. 
 
La iluminación ambiente o antipánico tendrá que poder funcionar, cuando se produzca el fallo de 
alimentación normal, como mínimo durante una hora proporcionando la iluminación prevista. 
 
 

3.1.3. Luminarias de zonas de alto riesgo 
 
Es la parte de la iluminación de seguridad prevista para garantizar la seguridad de las personas ocupadas 
en actividades potencialmente peligrosas o que trabajen en un entorno peligroso. Permite la interrupción de 
los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. 
 
La iluminación de las zonas de alto riesgo tendrá que proporcionar una iluminación mínima de 15 lux o el 
10% de la iluminación normal, cogiendo siempre el valor más alto. 
 

La relación entre la iluminación máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. La 
iluminación de las zonas de alto riesgo tendrá que poder funcionar, cuando se produzca el fallo de 
alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

 
 
3.2. Luminarias de reemplazamiento 

 
Parte de la iluminación de emergencia que permita la continuidad de las actividades normales. 
 
Cuando la iluminación de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior a la iluminación normal, se 
usará únicamente para acabar el trabajo con seguridad. 

 
 

3.3. Lugares en que tendrán que instalarse luminari as de emergencia 
 

3.3.1. Con iluminación de seguridad 
 
Es obligatorio situar la iluminación de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública 
concurrencia: 

 
 
a)  En todos los recintos en que cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 
b)  Los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a uso residencia, hospitalario o cualquier   

otro uso cuyo nivel de personas a evacuar sea mayor de 100 personas. 
 c) En los lavabos generales de planta en edificios de acceso público. 

d) En los estacionamientos cerrados y cubiertos de más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las 
escaleras. 

e) En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 
f) En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 
g) En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 
h) En toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 
i) En el exterior del edificio, en el vecindario inmediato a la salida. 
j) Cerca (1) de les escaleras, de manera que cada tramo de escala reciba una iluminación directa. 
k) Cerca (1) de cada cambio de nivel. 
l) Cerca (1) de cada lugar de primeros auxilios. 
m) Cerca (1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 
n) En los cuadros de distribución de la instalación de iluminación de las zonas indicadas anteriormente.  
 
 
(1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente 
En les zonas incluidas en los apartados m) y n), la iluminación de seguridad proporcionará una iluminancia 
mínima de 5 al nivel de operación. 
Solo se instalará iluminación de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran, 
según lo establecido en 3.1.3.  
 
También será necesario instalar iluminación de evacuación, aunque no sea un local de pública 
concurrencia, en todas las escaleras de incendios, en particular toda la escalera de evacuación de edificios, 
para uso de viviendas, excepto en las unifamiliares, así como toda la zona clasificada como riesgo especial 
en el artículo 2 tabla 2.1 del CTE-DB-SI. 
 

3.3.2. Con iluminación de reemplazamiento 
 
En las zonas de hospitalización, la instalación de iluminación de emergencia proporcionará una iluminancia 
no inferior a 5 lux durante 2 horas como mínimo. Las salas de intervención, las destinadas a tratamiento 
intenso, las salas de curas, paritorios, urgencias, dispondrán de una iluminación de reemplazamiento que 
proporcionará un nivel de iluminancia igual que la de la iluminación normal durante 2 horas como mínimo. 
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3.4. Prescripciones de los aparatos para iluminació n de emergencia 
   

3.4.1. Aparatos autónomos para iluminación de emerg encia 
 
Luminaria que proporciona iluminación de emergencia de tipo permanente o no permanente en el que todos 
los elementos, como la batería, la lámpara, el conjunto de control y los dispositivos de verificación y control, 
si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1m de ella. 
 
Los aparatos autónomos destinados a iluminación de emergencia tendrán que cumplir las normas UNE-EN 
60.598-2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes  o 
incandescencia, respectivamente. 

 
3.4.2. Luminaria alimentada para fuente central 

 
Luminaria que proporciona iluminación de emergencia de tipo permanente o no permanente y que esté 
alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la 
luminaria. 
 
Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentadas por fuente central tendrán que 
cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN-60.598-2-22. 
Los diferentes aparatos de control y protección generales para instalaciones de iluminación de emergencia 
para fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos, se dispondrán en un 
cuadro único, situado fuera de la posible intervención del público. 
 
Las líneas que alimenten directamente los circuitos individuales de las iluminaciones de emergencia 
alimentadas por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal 
de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la 
dependencia o local considerado existan varios puntos de luz para iluminación de emergencia, estos 
tendrán que ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 
 
Las canalizaciones que alimentan las luminarias de emergencia alimentadas por fuente central se 
dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o encastadas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras 
canalizaciones eléctricas, y cuando se instalen en huecos de construcción estarán separadas de ésta por 
tabiques incombustibles no metálicos.  
 
 

4. PRESCRIPCIONES DE CARÀCTER GENERAL 
 
Las instalaciones en los locales de pública concurrencia cumplirán las condiciones de carácter general que 
a continuación se señalan. 
 
El cuadro general de distribución tendrá que colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de la 
acometida o derivación individual y se colocará junto o encima de él, los dispositivos de mando y protección 
establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la instalación del cuadro general en este 
punto, se instalará en este punto un dispositivo de mando y protección. 
 
El cuadro general de distribución, igualmente, los cuadros secundarios se instalaran en lugares que no 
tengan acceso público y que estén separados de los locales donde no exista un peligro acusado de incendio 
o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y 
puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrán instalarse en otro sitio, de acuerdo con la 
empresa distribuidora de energía y siempre antes del cuadro general. 
 
En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de mando y protección 
para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación directa a receptores. Cerca de 
cada uno de los interruptores del cuadro se colocarán una placa indicadora del circuito al que pertenece. 
 
 
 

En las instalaciones para iluminación de locales o dependencias donde se reúna público, el número de 
líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar tendrá que ser tal que el 
corte de corriente en cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas 
en los locales o dependencias que se iluminen alimentadas por estas líneas. Cada una de estas líneas 
estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos y si procede, contra contactos indirectos. 
 
Las canalizaciones tendrán que realizarse según lo establecido en las TC-BT-19 y TC-BT-20 y estarán 
constituidas por: 
 
Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubo o canales 
protectores, preferentemente encastados en especial en zonas accesibles al público. 
Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección, colocadas 
en huecos de la construcción totalmente construidos en materiales incombustibles de RF-120, como 
mínimo. 
Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6 / 1 kV, armados colocados directamente 
sobre las paredes. 

 
Los cables y sistemas de conducción de cables tendrán que instalarse de manera que no se reduzcan las 
características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros 
eléctricos, en este tipo de locales serán no propagadores de llama y con una emisión de humos y opacidad 
reducida. Los cables con características equivalentes a los de la norma UNE 21.123 parte 4 o 5; o a la 
norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada de cable), cumpliendo con esta prescripción. 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no 
propagadores de llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085 y UNE-EN 50.086-1, cumpliendo con 
esta prescripción. 
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de 
servicios con fuentes autónomas centralizadas, tendrán que mantener el servicio durante y después del 
incendio siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humos 
y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123 parte 4 o 5, apart. 
3.4.6 cumplirán con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida. 
 
Las fuentes propias de energía en corriente alterna a 50 Hz no podrán dar tensión de retorno a la acometida 
o acometidas de red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública concurrencia. 
 
 

5. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTÀRIAS PARA LOCALES DE R EUNIÓN Y TRABAJO 
 
Además de las prescripciones generales señaladas en el capítulo 5,  se cumplirán en los locales de reunión 
las siguientes prescripciones complementarias: 
 
A partir del cuadro general de distribución se instalará líneas distribuidoras generales, accionadas mediante 
interruptores unipolares, al menos para cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales: 
 
Sala de venta o reunión, por planta de edificio 
Escaparates 
Almacenes 
Talleres 
Pasillos, escaleras y rellanos 
 
 
Otras prescripciones particulares a cumplir: 
 
1. ITC-BT-09: INSTALACIONES DE ILUMINACION EXTERIOR 
2. ITC-BT-44: INSTALACIONES DE RECEPTORES: RECEPTORES DE ILUMINACIÓN 
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El objeto del presente proyecto es la descripción técnica de las instalaciones receptoras de agua destinadas a la 
alimentación del IES (Instituto Educación Secundaria) y el riego de su  urbanización asociada. Con la finalidad de 
cumplir con los requisitos marcados por la normativa vigente y su ejecución. 
 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
En el presente proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente reglamentación y normativa. 
 

- Código Técnico de la Edificación (CTE) Sección HS4 Suministro de agua, según Real Decreto 314/2006 
de 17/03/2006 (BOE 28 mar. nº 74). 

 
- Real Decreto 1751/1.998 de 31 de julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y 

sus instrucciones complementarias. 
 

- Normas UNE, de obligado cumplimiento para el dimensionado de tuberías. 
 

- Ordenanzas de Seguridad y Higiene en el Trabajo (Orden Ministerial O.M.T. de fecha 9 de marzo de 
1.971 del Ministerio de Trabajo). 

 
- Normes i directorios particulares de la compañía suministradora. 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
La acometida de agua no será única para todo el edificio; habrá una acometida para los módulos 1 y 2, y otra 
acometida para el módulo 3. 
 
La instalación de agua sanitaria alimentará todas las necesidades del edificio  (núcleos de sanitarios, vestuarios, 
cocina y riego). 
No hará falta grupo de presión debido a las dos acometidas y a la presión disponible en la zona de 5 kg/cm2. 
 
Habrá dos circuitos generales, uno para agua fría, otro para agua caliente. Los dos primeros se construirán en 
cobre. 
 
La producción de agua caliente se realizará mediante una instalación centralizada mediante caldera modular, 
intercambiador de placas i depósito acumulador de 2500 litros. 
 

4. NÚMERO Y CAUDAL INSTALADO 
 
La clasificación de los suministros, así como la determinación de los caudales mínimos necesarios para los 
diversos puntos de consumo, se realizará de acuerdo con la tabla 2.2. del DB-HS-4. 
 
Así los caudales mínimos de los diferentes aparatos instalados serán los siguientes: 
   

Urinarios con grifo temp. 
WC con cisterna 
Lavamanos 
Ducha 

0,15 l/s 
0,10 l/s 
0,05 l/s 
0,20 l/s 

 
 
 
 
 
El caudal instalado en la instalación vendrá dado por el cálculo de los caudales instantáneos de cada aparato 
multiplicado por el coeficiente de simultaneidad en la valoración expresada en las directrices de compañía 
suministradora de agua. 
 

 
Caudal Instalado (1 y 2) 
Caudal instalado (3 y riego) 

0,15 l/s 
0,12 l/s 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 
5.1. Acometidas y llaves 

 
Las acometidas de agua se conectarán a la tubería existente de la C/Prat de la Riba nº1118 de Santa Coloma de 
Gramenet. 
 
Las acometidas que serán realizadas en Polietileno de diámetro de 63 mm partirán de la llave de paso de 
compañía instalada sobre la red de suministro y bajo la acera en arqueta con tapa de fundición normalizada por la 
compañía suministradora. Esta llave será de uso exclusivo de la empresa suministradora. 
 
Las acometidas dispondrán de una válvula anti-retorno. 
 
En el linde de la parcela se instalará un armario normalizado donde se ubicará el contador 40/13mm con sus 
accesorios, a partir de aquí la acometida entrará en el edificio para alimentar el depósito de agua sanitaria. 
 

5.2. Contador y ubicación 
 
El contador se ubicará en un armario normalizado por la compañía suministradora destinado únicamente para ese 
fin. 
 
El contador dispondrá de tres válvulas, una en la entrada y dos en la salida. 
 
Las dimensiones del contador será de DN 40 y será de un sistema y modelos aprobado en cualquier de los 
Estados miembros de la CEE.  
 
El tipo y dimensionado lo fijará la empresa suministradora y al mismo tiempo estará verificado por un laboratorio 
oficial y estará precintado. 
 

5.3. Tubo de alimentación 
 
EL tubo de alimentación al edificio discurrirá enterrado de polietileno para evitar oxidaciones en el suelo hasta el 
armario de registro dentro de la propiedad. Los conductos se realizarán con tubería de cobre para los circuitos 
interiores de agua sanitaria y fluxores, y de polietileno para el circuito de riego. 
 
Todos los conductos vistos irán aislados térmicamente con ARMAFLEX. 
 
 

5.4. Instalación interior 
 
La instalación de agua sanitaria alimentará a todas las necesidades de los diferentes núcleos de servicio, el 
trazado seguirá la típica para edificios de uso docente, un montante general que discurrirá por patinillo con 
registro en cada planta, el trazado horizontal discurrirá por falso techo hasta los diferentes servicios, en los cuales 
bajará empotrado. El montante general entrará al edificio enterrado en el suelo. 
 
Todos los conductos irán aislados para evitar condensaciones en el caso del agua fría y pérdidas térmicas en el 
caso del agua caliente. 
 
Para cruzar muros, tabiques y forjado, se instalarán pasa-muros que dejarán un espacio libre alrededor del 
conducto. 
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Los diámetro de los ramales a cada receptor vienen dado por la tabla 4.2 DB-HS-4, siendo los valores los citados 
a continuación: 
 

Aparato Ø cobre 
Urinarios con grifo  13-15 
Inodoro con cisterna 13-15 
Ducha 16-18 
Lavamanos 13-15 

 
Válvulas y llaves de paso 
 
Se han previsto válvulas de corte al general, en todas de las agrupaciones. 
 
Grifería 
 
Todos los sanitarios, así como grifos en laboratorios dispondrán de la correspondiente grifería de montaje 
superficial de latón cromado. 
 
La conexión de los grifos a la red de distribución se realizará mediante manguitos flexibles. 
 
 

5.5. Grupos de sobre-elevación y depósito 
 
No es necesario un grupo de elevación ya que el módulo más alejado dispone de contador propio para el suministro 
de agua y que la presión disponible es de 5 kg/cm2. Es por eso que se instalarán una válvula de reducción de presión 
en el módulo 1. 
 

5.6. Dispositivos de protección contra incendios 
 
No será objeto de este proyecto existiendo un proyecto específico para tal fín. 
 

5.7. Agua calienta sanitaria 
 
Sólo dispondrá de ACS el módulo 2, para la zona de vestuarios, duchas, con un acumulador y un intercambiador de 
placa independiente al del módulo 2.  
 
El ACS será producido mediante agua de caldera que a través de un intercambiador  calentará el agua sanitaria y 
éste se acumulará en un depósito. 
 
En la sala de calderas se instalarán el sistema de producción del ACS. 
 
Se ha previsto incorporar un sistema para la recirculación de ACS mediante un circuito que conectará el punto más 
lejano de la instalación al sistema de producción. 
 
Para el dimensionado del sistema se han considerado las siguientes hipótesis: 
 
Número de duchas:     18 duchas 
Número de usuarios en un período punta:  25 usuarios 
Temperatura de acumulación del ACS:   60 ºC  
Temperatura de impulsión del ’ACS:   50 ºC  
Temperatura de consumo del ACS:   42 ºC  
 
En el  anexo de cálculo se adjunta el cálculo del volumen de agua calienta sanitaria acumulada y la potencia 
necesaria para su producción. 
 

 
7. CÁLCULOS 

 
7.1. Bases de Cálculo 

 
7.1.1. Consumos 

 
Para dimensionar la red de agua fría se ha tenido en cuenta los caudales instantáneos reflejados en la tabla 2.2 
del HS-4, y en aquellos casos en los que no aparecen se ha considerado por aproximación. 
 

Para el cálculo del caudal máximo probable se ha seguid el proceso siguiente: 
 

1. Determinar el tipo y número de puntos de consumo en cada dependencia. 
 

2. Cálculo del caudal instantáneo “Qi” de acuerdo con los caudales instantáneos reflejados en la tabla 2.2 del HS-4 
 

3. Cálculo del coeficiente de simultaneidad “Ks” en función del número de aparatos instalados en cada partición o 
local: 
 

    KS = 1  /  √n-1 
 

 Siendo “n” el número de aparatos instalados 
 

4. Cálculo de caudal instantáneo máximo probable “Qmax.p” para cada dependencia. 
 

    Qmax.p = Qi . Ks 
 

5. Cálculo de caudal máximo probable total del conjunto de N particiones y locales: 
 

    QT = (Qi . Ks . N) 
 

6. Cálculo del coeficiente de simultaneidad para el conjunto de las “N” particiones y locales: 
 

        19 + N 
    KN = --------------------- 
       10 (N + 1) 
 

7. Cálculo de caudal máximo probable: 
 

    Qmax.p = QT . KN 
 

7.1.2. Pérdidas 
 
Para la determinación de la pérdida de carga en los conductos se utilizaran los datos correspondientes a tubería lisa 
(cobre, wirsbo o polietileno reticulado). 
 
Las expresiones utilizadas para realizar los cálculos son los siguientes: 
 

  a.- Caudal:  Q = V . S 
 

  b.- Pérdida de carga unitaria. Se ha utilizado la fórmula empírica de Flamant: 
 

  J = F x v1.75 x D -1.25 
 

 Siendo: V = Velocidad del agua (m/seg.) 
  S = Sección de tubo (m2) 
  J = Pérdida de agua (m.c.a.) 
  D = Diámetro interior del tubo (m.) 
  F = Constante que depende del tipo de material utilizado en el tubo. 
    Tubería rugosa:  F = 0,00070 
    Tubería lisa:  F = 0,00056 
 

Partiendo de los datos obtenidos, en cada caso, de caudales requeridos y presiones necesarias se calculan los 
diámetros mínimos aceptables en base a las siguientes condiciones: 
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1. La instalación ha de permitir la circulación de los caudales máximos. 
 

2. La velocidad del agua en los tubos será como  máximo 2 m/seg. y como mínimo 0,5 m./seg. 
 

Para el dimensionado de la red de conductos se ha partido tanto de valores donados por la NTE-IFF; para la posterior 
comprobación  que cumplen las condiciones anteriores, y las condiciones de presión mínima y máxima en el punto de 
consumo. 

 

7.1.3. Velocidad 
 
Una elevada velocidad en los conductos provocaría un rozamiento importante de ruidos molestos. 
 

La velocidad  dependerá también de la presión, más si la presión crece, aumentará también la velocidad del 
líquido en el conducto. Es recomendable no superar les 2 m/s en ningún momento, lo que se refleja en la 
siguiente tabla referida a las alturas de presión aunque utilizando tuberías de polipropileno tiene la ventaja de 
poder sobrepasar esta recomendación hasta  velocidades del orden de 2,5 m/s. 
 

Desnivel a salvar Velocidad 

1 – 4 
4 – 10 
10 – 20 

20 

0,50 – 0,60 m/s 
0,60 – 1 m/s 
1 – 1,5 m/s 
1,5 – 2 m/s 

 

7.1.4. Pérdida de carga 
 
Para el cálculo de la pérdida de carga se elegirá el punto más desfavorable en cada caso. 
 

Se cumplirá con los requisitos de una presión mínima de 15m.c.a, quedando a pie de cada local una presión 
mínima de 25 m.c.a. 
 

 
 

7.1.5. Red de Saneamiento 
 
Los diámetros mínimos de sifones y derivaciones de las instalaciones de los diferentes aparatos serán los 
especificados en la siguiente tabla: 
 
 

Lavabo 
Wáter 
Ducha 
Agüera 

40 mm. 
100 mm. 
50 mm. 
40 mm. 

Fregadera 
Lavavajillas 
Office 
Urinario 

40 mm. 
50 mm. 
40 mm. 
40 mm. 

 
 
Los diámetros básicos de los bajantes, tramos horizontales y colectores finales se determinan de acuerdo con la tabla 
4.1 y siguientes del DB-HS-5 considerando para los colectores enterrados una pendiente mínima del 1%. 
 

Los diámetros están indicados en los correspondientes planos. 
 

El trazado de la red de saneamiento, tanto interior como exterior será la indicada con sus diámetros en los planos, 
donde también se indica el emplazamiento de las arquetas y sus dimensiones. 
 
El cálculo justificativo de dimensiones mínimas según el DB-HS-5 se muestra en el esquema de cálculo. 
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8. ANEXO 1: CÁLCULOS FONTANERIA 
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9. ANEXO 2: CÀLCULO PRODUCCIÓN ACUMULACIÓN ACS 
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1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 
 
El presente proyecto tiene por objeto la descripción técnica de la instalación receptora de gas natural  y los 
diferentes elementos que componen el sistema, correspondiente a la rehabilitación del centro de educación 
secundaria y bachillerato IES Numancia situado en Santa Coloma de Gramenet.  
 
El uso del gas natural se destinará a la calefacción de les diferentes dependencias de los módulos del recinto, 
producción de agua caliente sanitaria mediante una caldera de hierro fundición, con una potencia nominal total 
240.000 Kcal/h y las necesidades de una cocina con una previsión de 50.000 Kcal/h. 
 
 

1.1. Destinación de uso 
 
Educación 
 
 

1.3. Potencia instalada 
 
Caldera de hierro fundición modular      
Potencia instalada: 360.000 kcal/h   
  
Caldera de hierro fundición modular      
Potencia instalada: 100.000 kcal/h   
 
 

2. NORMATIVA APLICADA EN LA INSTALACIÓN 
 
 
· Real Decreto 1853/1993 del 22 de Octubre por el cual se aprueba el Reglamento de instalaciones de gas en 

locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
 
· Orden del Ministerio de industria, del 18 de noviembre de 1974, por el cual se aprueba el Reglamento de 

Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos. 
 
· Orden del 26 de octubre de 1983 por el cual se modifica la orden del Ministerio de Industria del 18 de 

noviembre de 1974 que aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. 
 
· Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos, aprobado por Decreto 1651/1974 del 7 de marzo  

(BOE 21 de junio) 
 
· Orden del 17 de diciembre de 1985 por el cual se aprueba la Instrucción sobre documentación y puesta en 

servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles y la Instrucción sobre instaladores autorizados 
de empresas instaladoras. 

 
 
3. CARACTERÍSTICAS DEL GAS 

 
 
- Gas natural     : Familia segunda 
- Presencia eventual de condensados : No 
- Presión de la llave de acometida   : 220 mm.c.d.a. (B.P.) 
- Poder calorífico superior (PCS)   : 10.300 kcal/N m3 
- Densidad respecto al aire    : 0,62 
- Índice de Wobbe corregido W   : 13.000 kcal/Nm3 
- Presión de distribución interior   : entre 18 y 21 mbar (BP) 

- Poder comburívor    : 10,5 m3 aire/m3 gas 
- Punto condensación gases quemados  : 59 C 
- Natural del gas     : Seco 
 
 

4. CONDICIONES DEL EDIFICIO 
 
 
El centro docente se aloja en el solar situado entre las calles Prat de la Riba y calle Gaspar. 
 
El recinto está formado por tres módulos, el módulo 1 corresponde al edificio principal formado por tres plantas 
(planta baja, planta primera y segunda) además de planta cubierta. Un segundo módulo que corresponde al 
gimnasio de una sola planta y un tercer módulo que corresponde al aulario compuesto por planta baja y planta 
primera. La única zona del edificio que presenta consumo de gas es la sala de calderas, ubicada a la planta baja. 
 
La sala donde se ubica la caldera tiene un cerramiento interior con REI-240 y oberturas de ventilación al exterior, 
con puerta de acceso  EI2-60-c5. 
 
 

5. APARATOS DE UTILIZACIÓN 
 
 
El gas natural será utilizado para alimentar una caldera de hierro fundición modular destinada a la calefacción del 
edificio.  
 
Las características principales de la caldera a utilizar son los siguientes: 
 
Marca     : FERROLI 
Modelo    : ECONCEPT 100 
Potencia nominal  : 92.000 Kcal/h 
Potencia útil   : 90.400 Kcal/h     
Presión máxima de gas  : 37 mbar  
Presión mínima de gas  : 20 mbar  
Consumo de gas  : 9,72 m3/h 
Volumen agua   : 13 litros (por módulo) 
Módulos   : 3 
 
 

6. CONSUMO MÁXIMO PREVISTO 
 
 
Se ha cogido la simultaneidad al 100% y el consumo nominal de todos los aparatos es de 48,39 m3/h. 
 
 
 

7. CONTADOR Y REGULADOR 
 
 
La conexión se hará a la red en media presión B existente en la C/ Prat de la Riba situada en módulo 1 y 3, y por 
lo tanto hará falta un regulador para 48,39 m3/h (A-50). 
 
El contador estará ubicado en un armario normalizado, con las dimensiones suficientes, al lindar de la finca con la 
C/ Prat de la Riba nº118. 
 
La puerta tendrá que ir prevista del paño que indique la empresa suministradora y tendrá que permitir la perfecta 
ventilación del armario. Para esta ventilación tendrán que ubicarse dos oberturas, una en la parte superior y la 
otra en la parte inferior, comunicadas con el exterior, con una sección mínima de 50 cm2 cada una. 
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La ubicación del contador tendrá que permitir efectuar eventuales trabajos de mantenimiento, reparación o 
sustitución. 
 
El regulador será del modelo A-50 para un caudal máximo de 50 m3/h, con entrada de PE32 y salida de 2 ½”. El 
regulador se regulará a una presión de salida de 22 mbares. 
 
El contador será del modelo G-40 para un caudal nominal de 40 m3/h y un máximo de 65 m3/h. 
 
MODEL: G40 
Qnom.: 40 m3/h 
Qmàx.: 65 m3/h 
Qmín.: 0,40 m3/h 
Pmàx.: 0,5 bar 
Conexiones: DN80 
 
 

8. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
 
El conducto de alimentación al contador se realizará con tubo de polietileno de media densidad hasta la entrada 
al edificio. La instalación en el interior del edificio se realizará con conducto de acero DIN 2440. 
 
Se dispondrá de una llave de corte de suministro en la entrada de la sala de la caldera y cocina, i una llave 
general antes de la conexión con el contador. 
 
Toda la distribución del conducto irá por el forjado sanitario. 
 
Las válvulas y distribución de los diámetros será la indicada en planos adjuntos. 
 
Las uniones de los conductos serán soldadas mediante soldadura fuerte y estarán soportadas mediante bridas 
sifónicas. 
 
La caldera se ubicará en un recinto destinado para tal fin en la planta baja del edificio; este recinto dispondrá de 
las ventilaciones inferior y superior reglamentarios. 
 
La caldera que se alimenta es de uso exclusivo para la producción de agua caliente destinada a calefacción y 
ACS, por la cual cosa le será de aplicación la norma UNE 60-601-2000. 
 
 

9. VOLUMEN MÍNIM DEL EDIFICIO 
 
El volumen mínimo necesario para el edificio se calcula según la I.T.C. MI-IRG 07.4.3: 
 
Volumen (m3) = gasto calorífico total instalado en el edificio 
   (Expresada en 1.000 kcal/h) 
Sala de calderas 
 
Gasto calorífico: 364.838 kcal/h  
 
El volumen necesario es de 36,48 m3. 
 
El recinto tendrá unas dimensiones de 29,17 m2 y una altura de 3 m y, por consiguiente, un volumen de 87,6 m3, 
por lo tanto, se cumple la instrucción. 
 
 
 

Cocina 
 
Gasto calorífico: 100.620,00 kcal/h  
 
El volumen necesario es de 100,6 m3. 
 
El recinto tendrá unas dimensiones de 58,19 m² y una altura de 3 m y, por consiguiente, un volumen de 174,57 
m3, por lo tanto, se cumple la instrucción. 
 
 

10. VENTILACIÓN DEL LOCAL 
 
 
Sala de calderas planta baja  
 
Ventilación inferior 
La ventilación inferior se calculará en base a 5 cm² por kW instalado. 
 
Potencia nominal caldera  = 416 kW 
Ventilación inferior 5 cm² x 416 kW = 2,08 cm² 
 
Como ventilación inferior se considerarán dos oberturas de 45 x 45 cm2, compatibilizando un total de 2000 cm2 de 
superficie libre. 
 
Ventilación superior 
La ventilación superior se calculará en base a 10 cm² por cada m² de superficie del local donde se encuentren los 
equipos de consumo. 
 
El local a considerar será la superficie de la sala de caldera. 
 
Superficie...............................29,32 m²                              
 
Siendo, por lo tanto, la superficie de ventilación: 
 
S = 10 cm²/m2 x 29,32 m² = 293 cm² 
 
Área mínima total: 300 cm2 
 
Como ventilación superior se considerará una obertura de 20 x 20 cm2, compatibilizando un total de 200 cm2 
libres. 
 
Cocina planta baja  
 
Ventilación inferior 
La ventilación inferior se calculará en base a 5 cm² por kW instalado. 
 
Potencia nominal cocina  = 116 kW 
Ventilación inferior 5 cm² x 116 kW = 580 cm² 
 
Como ventilación inferior se considerará dos oberturas de 30 x 25 cm2, compatibilizando un total de 600 cm2 de 
superficie libre. 
 
Ventilación superior 
 
La ventilación superior se calculará en base a 10 cm² por cada m² de superficie del local donde se encuentran los 
equipos de consumo. 
 
El local a considerar será la superficie de la cocina. 
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Superficie...............................35.93 m²                              
 
Siendo, por lo tanto, la superficie de ventilación: 
 
S = 10 cm²/m2 x  35.93 m² = 360 cm² 
 
Área mínima total: 360 cm2 
 
Como ventilación superior se considerará una obertura de 25 x 25 cm2, compatibilizando un total de 400 cm2 
libres. 
 
 

11. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 

11.1. Dimensionado de la red 
 
Pérdida de carga disponible desde la acometida hasta el armario regulador: 
 
Consumo máximo previsto:    48.38 m3/h 
Contador previsto:    G40 
Presión disponible en la entrada del contador: 220 mm.c.a. 
Prestación solicitada a la caldera:   180 mmc.a. 
Pérdida de carga contador:    13 mm.c.a. 
Pérdida disponible para conductos:  27 mm.c.a. 
Velocidad del gas:    < 20 m/s 
Tramo       0-CALD. 
 
DE CONTADOR A MÓDUL MÁS LEJANO 
En el cálculo se ha utilizado la fórmula de Renouard establecida en la norma UNE 60.620-88-II. 
 
 
 
 
 
Donde: 
Pa: presión absoluta en origen de la conducción, en mm c.a. 
Pb: presión absoluta al final de la conducción, en mm c.a. 
S: densidad relativa del gas (0,6) 
L: longitud equivalente, en metros 
Q: caudal de gas, en Nm3/h 
D: diámetro interior, en mm 
 
Para el cálculo de la velocidad se utilizará la fórmula siguiente: 
 
 
 
 
Donde: 
Q: caudal de gas, en Nm3/h 
z : factor de compresibilidad (= 1) 
P: presión mínima absoluta, en bar 
D: diámetro interior, en mm 
V: velocidad, en m/s 
  
 

11.2. Justificación cumplimiento de la norma UNE-60 -601-2000 
 
 

 CALDERA DE GAS 
 Prohibida la entrada a tota persona ajena al servicio. 

 
- Se cumplirán las distancias máximas de instalación respecto cerramientos y entre calderas. Entre el equipo y 

elementos existirá el espacio libre mínimo especificado en la UNE 60-601 de enero de 2000. Concretamente 
para la caldera tendrá que haber un mínimo de 50 cm entre sus laterales y las paredes, otros 50 cm entre las 
paredes y el fondo, y un mínimo de 1 m desde delante de la caldera a la pared frontal. 

 
- Se instalará una llave general de corte en el exterior de la sala de calderas. 

 
- La resistencia al fuego de los cerramientos con los locales contiguos será RF-120. 

 
- Se instalará pomo con llave desde el exterior y obertura directa desde el interior. 

 
- Se dispondrá de un punto de desagüe de diámetro mínimo 100 mm. 

 
- Se dispondrá en el exterior de la sala de calderas de un pulsador de desconexión de la energía eléctrica en 

la totalidad de la sala. 
 

- La instalación eléctrica se realizará mediante tubo de PVC rígido grado de protección 7 con tomas de 
corriente estancas al igual que les pantallas fluorescentes. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
 
Se plantea la renovación de la instalación de saneamiento con tal de evacuar las aguas residuales propias del 
funcionamiento del edificio, y también las aguas de lluvia recogidas en las zonas exteriores del recinto y 
cubiertas de los distintos edificios. 
 
Debido a la existencia de un forjado sanitario en los módulos 1 y 3, la instalación de evacuación se podrá 
efectuar por gravedad y discurrir por el forjado sanitario, sustituyendo a la red antigua. En el caso del gimnasio 
será igual dado que se proyectará un nuevo módulo de vestuarios anexo al gimnasio actual. 
 
 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Aguas residuales  
 
La evacuación de aguas residuales conectará con todos los aparatos sanitarios existentes y con los sumideros 
sifónicos situados en los espacios húmedos. La conexión a cada aparato se realizará con un tubo de PVC tal y 
como se define en la memoria de fontanería cada conexión incorporará un sifón. 
 
En términos generales, se divide la red de evacuación de aguas residuales en dos conexiones a la red general 
exterior, una por cada módulo del recinto. La evacuación de agua se realizará por gravedad. La red conectará a 
los tubos dejados en previsión al límite de fachada de la Calle Prat de la Riba nº118, estos tubos serán de 
diámetro 200. 
 
 
Aguas pluviales  
 
Al tratarse de una rehabilitación y por problemas de diseño, siguiendo con el CTE, la evacuación de aguas 
pluviales se realizará mediante rebosaderos colocados en el peto perimetral de cada edificio que compone el 
recinto. 
 
Al no realizarse mediante bajantes por gravedad, no existirá conexión a la red que discurre por calle Prat de la 
Riba nº118. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
 
3.1. Red suspendida de PVC: 
 
Todos los tubos se fijarán a las paredes y forjados existentes con bridas de acero galvanizado, separando el tubo 
de paredes y techo. Los desguaces de todos los aparatos tendrán su correspondiente sifón individual. La red de 
evacuación será de PVC serie C y de diámetro indicado en los planos anexos. Las uniones entre tubos y piezas 
especiales se harán con el adhesivo indicado por la empresa suministradora de los tubos y según las instrucciones 
del fabricante. 
 
En la parte inferior de los bajantes, en el encuentro con el alcantarillado horizontal suspendido, se colocarán una 
pieza especial en “T” o “Y”, con tapa registrable con la finalidad de poder registrar la red horizontal. 
 
Todos los conductos verticales se prolongarán hasta el exterior para ventilar la red. 
 
 
 
 

3.2. Colectores de PVC:  
 
La distribución horizontal de la evacuación se realizará por el forjado sanitario existente con tubo de PVC de la 
serie C suspendido por el mismo. Se dejarán registro en forma de Y para poder acceder al interior de los 
conductos. 
 
 
3.3. Red enterrada de PVC corrugado: 
 
En las zonas exteriores del edificio la red de saneamiento será de PVC corrugado de doble pared con tal de 
asumir los esfuerzos de compresión. La unión entre los tubos y accesorios se realizará con una junta elástica, 
según indicaciones de la empresa suministradora. 
 
Los tubos se instalarán sobre zanja de 70 cm de anchura y con la profundidad necesaria para admitir las 
inclinaciones necesarias de escorrentía más 10 cm de grosor de la capa de asentamiento, se apoyarán en una 
capa anivelada de un mínimo de 10 cm, formado por tierras compactadas hasta un 95% del PN. Una vez 
colocado el tubo y ejecutadas las juntas se llenarán los lados del tubo con las mismas tierras utilizadas para la 
capa, compactándolas de la misma manera. El relleno de la zanja se hará por capas no superiores a 25 cm, 
compactándolas hasta el 95% del PN. 
 
 
3.4. Cajas de intercepción: 
 
Caja de intercepción formada in-situ:  
 
Se formará, sobre una base de hormigón en masa HM/20/20/II de 10 cm de grosor, con obra de fábrica de 
ladrillo gero tomado con mortero de cemento portland. Interiormente se rebozará y redondeará los ángulos y se 
lliscará con cemento portland. Se colocará un marco angular de acero galvanizado en caliente, en todo su 
perímetro, fijado a la obra con gafas para recibir la tapa. 
La tapa será de fosa dúctil de Clase C-250. 
 
 
3.5. Alcantarillas de hormigón 
 
En la urbanización exterior los principales tubos de evacuación serán alcantarillas de hormigón. 
 
Los tubos se situarán sobre una solera de 15 cm, se rejuntarán con mortero de cemento 1:6, se realizará un 
relleno y argollado con hormigón de 200kg/cm2. El relleno de la zanja se realizará por tongadas de 20 cm con 
tierra exenta de áridos mayores de 8 cm y compactada. En los 50 cms superiores se llegará a una densidad 
seca del 100% de la obtenida en el ensayo Proctor Normal y del 95% del resto rellenado. 
 
 
 
 
4. INSTALACIONES EXISTENTES 
 
 
Se retirará toda la red de saneamiento existente en los tres módulos del recinto para su posterior colocación de 
la red nueva y sus nuevos recorridos para las conexiones con la red general situada en calle Prat de la Riba 
nº118. 
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5. ANEXO : CÀLCULO SANEAMIENTO 

 



2.3. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES      
 

2.3.1 Clasificación de la instalación 

2.3.2 Dimensionado de la instalación 

2.3.3 Elementos de la Instalación ICT 

2.3.3.1 Arqueta de entrada 

2.3.3.2 Canalización Exterior 

2.3.3.3 Punto de Entrada General al Edificio 

2.3.3.4 Canalización de Enlace Inferior 

2.3.3.5 Canalización de Enlace Superior 

2.3.3.6 Recintos de Instalaciones de Telecomunicaciones 

2.3.3.7 Canalización Principal 

2.3.3.8 Registros Secundarios 

2.3.3.9 Canalizaciones Secundarias 

2.3.3.10 Registros de Paso 

2.3.3.11 Registros de Terminación de Red 

2.3.3.12 Canalización Interior de Vivienda 

2.3.3.13 Registros de Toma (BAT) 

2.3.3.14 Registros de Enlace 

2.3.4 Equipos de Captación, Adaptación y Distribución de Señal RTV********** 

2.3.5 Ejecución de la Instalación 

2.3.6 Catálogo de Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN  

 

  De acuerdo con el Real Decreto 401/2003 del 4 de Abril por el que se aprueba el reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones  (edificio destinado para uso 

docente) con necesidad de aplicación  de los servicios de radiofusión sonora, telefonía disponible al 

público y servicio de telecomunicaciones de banda ancha. El presente proyecto no contempla la 

instalación de señal de radio televisión dado que su uso es docente. Este decreto será necesario para 

la realización de un proyecto donde se integre dichas prescripciones. 

 

2.3.2 DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 

 

Para el dimensionado de los distintos elementos que contienen la instalación de telecomunicaciones 

del centro docente será necesario primero dimensionar cual será el número de puntos de acceso de 

usuario (PAU) de los dos edificios que necesitan de esta instalación, módulo 1 y 3. Para el edificio 

principal (módulo 1) se prevé la presencia de puntos de acceso en cada aula, taller o laboratorio, así 

como puntos de acceso en zona administrativa como secretaria.  

Para el aulario (módulo 3) habrá presencia de puntos de acceso en todo el área de administración. 

 

Puntos de Acceso al Usuario (PAU) Número 

Edificio Principal  

Aulario  

 

Una vez obtenido el número de PAU que se encontrarán en el inmueble, podremos dimensionar todos 

los elementos que contienen una instalación ICT.  

 

2.3.3 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN I.C.T. 

 

 2.3.3.1 Arqueta de entrada. 

 La arqueta de entrada es el elemento de una instalación de ICT en la cual confluyen las redes de 

los servicios de telefonía y banda ancha de todos los operadores, y a donde salen los conductos de la 

canalización exterior que  partirán hacia el inmueble. Este elemento será enterrado, su construcción 

corresponderá al inmueble y el dimensionado del mismo irá en función del número de puntos de 

usuario del centro. De la propia arqueta de entrada saldrán los diversos conductos que suministrarán 

estos servicios a los dos edificios. 



 

 

 

 

En la tabla anterior, presente en el Real Decreto 401/2003 dice que en función del número de PAU 

tendremos unas dimensiones mínimas para la arqueta de entrada, es nuestra previsión, se necesitará 

una arqueta de 600x600x800 mm  (longitud x anchura x profundidad). Las especificaciones de la 

arqueta de entrada es que su tapa tendrá que resistir un empuje de 5Kn, además de llevar cierre de 

seguridad. 

 

 2.3.3.2 Canalización Exterior 

 La canalización exterior del inmueble son los conductos que discurren enterrados en el suelo 

exterior al inmueble, y llevan las señales de los distintos servidores hacia el interior del inmueble y por 

consiguiente, al recinto modular de telecomunicaciones (RITI). Se encuentra en bajo la acera y su 

construcción corresponde al inmueble. 

 

Su dimensionado, como gran parte de los elementos de la instalación de telecomunicaciones irá en 

función del número de PAU. En este caso: 

 

 

 

Los conductos de la canalización exterior estarán formados por conductos de ø63 mm, y su número 

para nuestra instalación será de 5 conductos  cuya utilización está señalada en la tabla anterior de 

conductos de la canalización exterior. 

 

Estos conductos cumplirán las especificaciones constructivas en cuanto deben ser de material plástico 

no propagador de llama y con su pared interior lisa para facilitar el tránsito del cableado 

correspondiente. Además de ellos, los conductos vacantes estarán provistos de guías para facilitar el 

tendido de las acometidas de los servicios de telecomunicaciones entrantes al inmueble. Dicha guía 

será de alambre de acero galvanizado de 2mm de diámetro o cuerda plástica de 5mm, los cuales 

saldrán 200mm en cada extremo de cada conducto, para así facilitar el tendido. 

 

 2.3.3.3 Punto de entrada general al edificio 

 Es el lugar donde la canalización exterior entra al interior del inmueble, atravesando el muro 

perimetral exterior para su circulación finalizando en un registro que conducirá al recinto ICT inferior o 

superior. Será un elemento lo suficientemente amplio para el paso de los diversos conductos de 

63mm de diámetro  que provienen de la arqueta de entrada.  

 

Dada la proximidad del recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI) el registro que 

debe estar ubicado seguidamente después del punto de entrada general, se ubicará conjunto con el 

registro de enlace previo a la entrada al RITI. (Ver documentación gráfica). 

 

 2.3.3.4 Canalización de Enlace Inferior 

 Es el conjunto de conductos que discurren entre el punto de entrada general al edificio y el RITI de 

la instalación ICT en su parte inferior. Estos conductos pueden ser del mismo diámetro y número igual 

a los de la canalización o bien se pueden dimensionar en función del número de pares de la red de 

distribución del edificio: 

 

 

 

En nuestra instalación se optará por mantener el mismo número y diámetro de la conducción exterior 

de la instalación, es decir, una canalización de enlace inferior igual a 5 tubos de 63 mm de diámetro . 

 



Estos conductos podrán discurrir bien enterrado en el suelo u optar por ir colgados por techo, tal como 

se indica en la documentación gráfica, la canalización de enlace enterrada en el suelo hasta el recinto 

donde se alberga la instalación RITI. 

 

Estos conductos, al igual que la canalización exterior serán de material plástico no propagador de llama 

y con sus paredes interiores lisas para facilitar la conducción del cableado. 

 

 2.3.3.5 Recintos de Instalaciones de Telecomunicac iones 

 Los recintos ICT son el lugar donde se confluyen tanto la canalización de enlace inferior como 

superior de la instalación de telecomunicaciones. En el Recinto de Instalaciones de 

Telecomunicaciones Inferior (RITI)  contendrá los servicios de TB+RDSI, TLCA y SAFI.  

 

Las dimensiones mínimas de estos recintos irán en función, una vez más, del número de puntos de 

Acceso al Usuario (PAU) del inmueble, tal como muestra la siguiente tabla se observan la dimensiones 

mínimas necesarias:  

 

 

 

Al disponer de dos RITI sus dimensiones tendrán dimensiones diferentes debidos a las necesidades 

presentes en la anterior tabla.  

 

Estos recintos tendrán acceso a ellos mediante puerta metálica abatible hacia el exterior y con llave 

custodiada por el personal del centro que facilitará el acceso a los distintos operadores de servicios de 

telecomunicaciones. 

 

Las características constructivas de estos recintos, que colocaremos en nuestro inmueble son las 

siguientes: 

 

- Pavimento rígido que disipe las cargas electroestáticas (solado). 

- Paredes y techo del recinto con capacidad portante suficiente. 

- Sistema de puesta a tierra consistente en anillo cerrado de cobre con barra colectora intercalada 

fácilmente accesible. Conectado al sistema general de puesta a tierra. 

- Ubicación del recinto sobre la rasante, en caso de estar a nivel inferior será provisto de desagüe. 

- Ventilación natural directa o forzada o mecánica forzada que garantice 2 renovaciones/hora del aire 

del interior del recinto. 

- Protección frente a la humedad, aunque no coincida en su vertical con ningún desagüe o 

canalización que contenga agua. 

- La instalación eléctrica del recinto consistirá en: 

o Se habilitará una canalización eléctrica directa desde el cuadro de servicios generales 

del inmueble hasta cada recinto  de 2x6+T mm2 de diámetro mínimo de 35mm. 

o Cuadro de protección en cada recinto el cual tendrá: 

� Interruptor magneto térmico general de 25 A. 

� Interruptor diferencial de corte omnipolar 

� Interruptor diferencial para la protección del alumbrado y antenas en caso del 

RITS. 

o Dos bases de enchufe con toma de tierra 16 A para cada recinto. 

o Previsión de dos contadores en el recinto de instalaciones eléctricas para empresas de 

telecomunicaciones y unidos al RITI y RITS mediante conducto de 35 mm de diámetro. 

o Alumbrado general de cada recinto como mínimo de 300 lux. 

o En cada recinto, llevará en la puerta metálica chapa identificativa entre 1,20 y 1,80 de 

altura de 200x200 mm donde especifique el contenido del recinto para la Jefatura 

Provincial de Inspecciones de Telecomunicaciones. 

 

 2.3.3.7 Canalización Principal. 

 La canalización principal son los conductos que discurren en toda la vertical de inmueble 

contendrán en su interior los distintos cables para las distintas aulas. El dimensionado de estos tubos, 

se harán en función del número de PAU: 

 



 

Tal como se observa en la tabla anterior, el número necesario de tubos serán 7 los cuales sus usos 

serán de: 

 

- 1 tubo RTV 

- 1 tubo TB+RDSI 

- 3 tubos TLCA y SAFI 

- 2 tubos de reserva 

 

Estos conductos, al utilizar tubos para la canalización principal tendrán un diámetro de 50mm . El 

material empleado será material plástico no propagador de llama y con paredes interiores del conducto 

lisas. 

 

Esta canalización discurrirá por zona común del inmueble y será lo más rectilínea posible, además, en 

cada planta llevará un registro secundario para su mantenimiento y control. Más adelante se 

especificará las mediciones mínimas de estos registros. El conducto técnico será el espacio reservado 

para la canalización principal de las instalaciones de telecomunicaciones (Ver documentación gráfica).  

 

La canalización principal irá por conductos técnicos en toda la vertical del edificio, con registros en cada 

planta y se ubicarán lo más cerca posible de hueco de ascensor o escaleras, en su defecto, mediante 

patinillos. 

 

 2.3.3.8 Registros Secundarios 

 Los registros secundarios se ubicarán en zona común en cada planta para el registro de la 

canalización principal. Deberán llevar cierre de seguridad para impedir la libre manipulación. 

 

Se colocarán registros secundarios en las siguientes situaciones: 

  

- En los puntos de encuentro entre una canalización principal y una secundaria en el caso de 

inmuebles de viviendas. Deberán disponer de espacios delimitados para cada uno de los servicios. 

Alojarán las regletas que constituyen el punto de distribución de TB + RDSI y el paso de cables 

TLCA y SAFI. 

- En cada cambio de dirección o bifurcación de la canalización principal. 

- En cada tramo de 30 m de canalización principal. 

- En los casos de cambio en el tipo de conducción. 

Las dimensiones mínimas de los registros secundarios irán en función del número de PAU, en esta 

instalación, las dimensiones empleadas serán de 550 x 1000 x 150 mm  (altura x anchura x 

profundidad). 

 

 2.3.3.8 Canalizaciones Secundarias 

 Las canalizaciones secundarias conectan los registros secundarios de cada planta con los registros 

de terminación de red donde se ubican los puntos de acceso al usuario (PAU).  

 



En este caso, que se realiza mediante tubos, el contenido de estas canalizaciones secundarias será el 

siguiente: 

 

- Uno para servicios de TB + RDSI 

- Uno para servicios de TLCA y SAFI 

- Uno para servicios de RTV 

- Uno de reserva 

 

El dimensionado de estas canalizaciones irá en función del número de PAU que se encuentran en el 

inmueble. Hasta un número de 18 puntos de acceso por planta se emplearán 6 tubos de 40mm de 

diámetro . Los cuales contendrán espacios para los servicios anteriormente mencionados exceptuando 

el de reserva. 

 

Estos discurrirán por zona común colgados del techo de cada planta y sobre bandejas metálicas unidas 

al forjado por unión mecánica. Los conductos serán de material plástico no propagador de llama y con 

paredes interiores lisas. 

 

2.3.3.10 Registros de Paso 

Estos registros de paso se componen de cajas de registros con entradas laterales a las que se podrán 

acoplar conductos de diferentes diámetros ya que se componen de entradas multidiámetros. 

En función de su ubicación respecto al esquema general de la instalación tendrán unas dimensiones u 

otras: 

 

 

 

Se colocará como mínimo un registro de paso cada 15 m de longitud de las canalizaciones secundarias 

y de interior de usuario y en los cambios de dirección de radio inferior a 120 mm.  

 

Estos registros de paso serán del tipo A para canalizaciones secundarias en tramos comunes, del tipo 

B para canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las aulas y para canalizaciones interiores 

de usuario de TB + RDSI. 

 

  

 2.3.3.11 Registros de Terminación de Red 

 Estos registros se ubicarán dentro de cada aula, lo más cerca posible de los registros de usuario de 

la instalación eléctrica. Irán empotrados en la pared cuando la canalización empleada sea mediante 

conductos y no canales. 

 

Dichos registros tendrán entradas suficientes para el acople de la canalización secundaria e interior 

para cada aula. Las dimensiones de estos registros irán en función de cómo se agrupen. Para la 

instalación ICT se emplearán registros de 300 x 500 x 60 mm (altura x anchura x profundidad), ya que 

agrupamos los tres servicios de las diversas aulas bajo un único registro. 

 

Estos registros se instalarán a más de 200 mm y menos de 2300 mm del suelo; los registros para RDSI 

y TLCA dispondrán de toma de corriente o base de enchufe. 

 

 2.3.3.12 Canalización Interior  

 Está realizada con tubos y utilizará configuración en estrella, generalmente con tramos horizontales 

y verticales, así como discurrirá empotrada por el suelo. Al realizarse mediante tubos, éstos serán de 

material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de cada estancia, y unirán los 

registros de terminación de red con los distintos registros de toma, mediante al menos 3 conductos de 

20 mm de diámetro mínimo .  

 

Los registros de paso que se ubiquen en el registro de terminación de red y los registros de toma, 

serán del tipo B y C. 

 

 

 



El tipo B se emplearán para registros de paso que contengan los servicios de TB + RDSI en aquellas 

aulas necesarias y los de tipo C para canalizaciones que contengan TLCA y SAFI y RTV. 

 

 2.3.3.13 Registros de Toma (BAT) 

 Estos registros son en los que se conectarán los diferentes aparatos a los cuales da servicio. Irán 

empotrados en pared. En las aulas, habrá un registro de toma (uno para servicio TLCA y banda ancha) 

en cada aula en función de sus necesidades, por ejemplo en aula de audiovisuales que dispondrá de 

más servicios. 

 

Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones bases de enchufe (como máximo 500 mm). 

 
2.3.5 EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
 
En este proyecto, cabe remarcar, posee la particularidad de que la instalación ICT está destinada para 

dos edificios bajo una misma arqueta de entrada, es por ello, que en la propia arqueta se diferenciará 

los conductos que van destinados hacia el módulo 3 y el módulo 1. Una vez llegados a cada RITI la 

instalación se realizará con los elementos dimensionados en los apartados anteriores abasteciendo las 

necesidades de cada aula o estancia. 

 

En la canalización interior de aulas se tendrá especial atención en no pasar conductos por zona de 

sanitarios, debido a la presencia de desagües y al contacto con el agua. 

Toda canalización principal y secundaria, discurrirá por zona común en cada planta colgada del forjado 

por medio de bandejas metálicas con elementos de sujeción de unión mecánica. La canalización 

interior de cada aula, irá empotrada por el suelo de la vivienda excepto los tramos que circulen a los 

registros de paso para dar paso al registro de toma (BAT).   

 

Para direccional la conducción hacia los distintos registros de toma se empleará abrazaderas de PVC 

unidas al forjado mediante unión química, con ello conseguimos la circulación de los conductos. 

Los registros de toma (BAT) de los diversos servicios de RTV, TLCA Y SAFI  se situarán a una altura 

entre 0,80 y 0,90 m y como máximo a 500 mm de una base de enchufe. sobre el nivel del suelo.  

 

El trazado de las canalizaciones se hará lo mas rectilíneo posible dentro de cada zona, permitiendo dos 

cambios de dirección por cada tramo. En cambio, en la canalización que discurre por zona común será 

obligatorio colocar un registro de paso cada vez que se cambie de dirección. 

 

La unión de conductores se realizará en el interior de de registros en los cuales se permitan la 

distribución y circulación de los conductos de los diversos servicios. 

En los tramos de interior de aula donde se realiza roza, se dejará 1cm libre aproximadamente para el 

revestimiento. 

En los conductos técnicos, las paredes irán enlucidas de yeso  y además, allá donde se encuentre el 

registro secundario de cada planta habrá una placa de material aislante (madera o plástico), para la 

conexión de los distintos derivadotes. 

 

Los pasamuros o pasatubos que se empleen en la instalación deberán colocarse conductos de material 

plástico no propagador de llama de un diámetro mayor al conducto que atraviesa. Los espacios libre se 

rellenarán con espuma de poliuretano para facilitar el aislamiento del paramento. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto tiene por objeto la descripción técnica de la instalación de ventilación correspondiente a la 
rehabilitación del Instituto de Educación Secundaria IES Numancia en Santa Coloma de Gramenet. 
 
 

1.1. DESTINACIÓN DE ÚSO 
 
Uso Docente 
 
 

2. NORMATIVA 
 
 
Para la ejecución del presente proyecto se ha tenido en cuenta el contenido de los reglamentos y normas 
siguientes: 
 
 
- Reglamento de instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Complementarias (ITE), 

según Real Decreto 1751/1998 del 31 de julio. 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según Decreto 2413/1973 de 20 de setiembre de 1973 y las 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
- Reglamento de aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias, según Real Decreto 

1224/1979 de 4/4/1979 (BOE 29/05/1979). 
 
- Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 
- Ordenanza general de higiene y seguridad en el trabajo. 
 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
 
El centro docente se aloja en el solar situado entre las calles Prat de la Riba nº118 y C/Gaspar. 
 
El edificio está formado, tal como se ha indicado en la memoria de intervención, por  tres edificios compuestos por 
un edificio principal (módulo 1) de PB+1, un gimnasio (módulo 2) de una única planta y un aulario (módulo 3)  de 
PB+1. 
 
 
Programa de usos y superficies 
 

Nº DEPENDÈNCIA

PLANTA BAIXA

1 LAVABO 9,88 m²

2 LAVABO 9,88 m²

3 LAVABO 9,88 m²

4 LAVABO MESTRES 14,05 m²

5 LAVABO - VESTIDOR PND 10,14 m²

6 LAVABO PROFESSORS 6,08 m²

7 VESTIDORS 92,08 m²

8 LAVABO ALUMNES 13,33 m²

9 LAVABO ALUMNES 13,33 m²

10 LAVABO PROFESSORS 6,05 m²

PLANTA PRIMERA

11 LAVABO ALUMNES 13,33 m²

12 LAVABO ALUMNES 13,33 m²

13 LAVABO PROFESSORS 6,05 m²

PLANTA SEGONA

14 LAVABO ALUMNES 13,33 m²

15 LAVABO ALUMNES 13,33 m²

16 LAVABO PROFESSORS 6,05 m²

TOTAL SUPERFICIE 250,12 m²

ESPAIS

 
 
 
Solo tendrá techo registrable los sanitarios de todos los módulos. 
 
El falso techo tendrá una altura libre mínima de 40 cm. 
 
En todas las aulas hay suficiente número de ventanas practicables para cumplir con la ventilación mínima pedida 
por el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). El caudal de aire necesario según el RITE es 
de 8 litros por persona y segundo. En las aulas existen una media de 25 alumnos por lo tanto es necesario 720 
m3/h. Si se considera una velocidad natural del aire de 0,2m/s será necesario que haya 1m2 de superficie libre. 
En todas las aulas hay suficiente ventanas para cumplir con esta ventilación. En las hojas de cálculo de las 
necesidades está justificada la superficie mínima de todas las aulas. 
 
 
 

4. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN 
 
 
Horarios 
 
Se estima que el régimen de apertura del centro es: 
  De lunes a viernes, de 8 a 18 h 
 

 
5. CAUDAL DE AIRE EXTERIOR MÍNIMO DE VENTILACIÓN 

 
Para el mantenimiento de calidad aceptable del aire en los espacios ocupados, se consideran los criterios de 
ventilación indicados en la norma UNE 100-011-91, en función del tipo de local y del nivel de contaminación de 
los ambientes. 
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Dado que la instalación es solo de calefacción con radiadores, no es reglamentaria una ventilación forzada. La 
ventilación será natural en la mayoría de dependencias a través de oberturas en la fachada. Los vestuarios del 
módulo 2, el comedor del módulo 3 y los sanitarios de todo el recinto dispondrán de ventilación forzada. 
 
Los vestuarios de grupo solo recibirán un tratamiento de calefacción y ventilación. 
 
 
 

6. UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE  
 
 

6.1. MÉTODO DE CÀLCULO PARA LAS REDES DE CONDUCTOS 
 
Los conductos se calculan de forma que la pérdida de carga en tramos rectos sea inferior a 1 Pa/m. 
 
El dimensionado y disposición de los conductos se realiza de forma que la diferencia entre los valores extremos 
de presión diferencial para un mismo ventilador no sea superior al 15% de su valor medio. 
 
Se ha partido de las rugosidades absolutas siguientes: 
 

 - Conducto en chapa galvanizada: 0,09 mm 
 - Conducto de plástico: 0,005 mm 
 - Conducto disuelto con aluminio interior: 0,25 mm 
 - Conducto flexible: 0,6 a 0,8 mm 
 - Conductos de obra: 3-5 
 - Conductos de fibra: 0,9 mm 
 - Conductos aislados interiormente: 0,7 mm 

 
Así mismo, todo el recorrido de los conductos se refleja en los planos. 
 
Los diferentes tipos de conductos serán los siguientes: 
 

- rectangulares de plancha metálica galvanizada con uniones tipo metu para: 
� extracción y aire exterior  

- rectangulares de plancha metálica galvanizada con uniones tipo metu aislados interiormente  con espuma 
elastomérica para: 

� impulsión vestuarios 
 
 

6.2. SELECCIÓN DE LAS UNIDADES TERMINALES 
 
Las unidades terminales adoptados son rejas de doble deflexión para la impulsión y de simple deflexión para la 
extracción. 
 
Se comprobará que la velocidad del aire en la zona ocupada se mantenga dentro de los límites del bienestar, y 
dentro de los límites máximos de potencia sonora permitida para cada tipo de dependencia. 
 
 

7. VENTILACIÓN 
 
10.1. Cálculo de los sistemas de ventilación mecáni ca  
 
Se dispondrán de diferentes cajas de ventilación destinadas a diferentes usos. 
 

- Extracción vestuarios. 
- Extracción sanitario PND. 
- Extracción campana cocina. 

- Extracción sanitarios plantas. 
- Extracción sanitarios individuales 

 
 
En planos y presupuesto se adjuntan las características de las diferentes cajas de ventilación. 
 
La cocina situada en el módulo 3 dispondrá de una campana compensada, la extracción se hará por la cubierta y 
la aportación de aire por la misma planta. 
 

 
 
7.1. AIRE EXTERIOR MÍNIMO DE VENTILACIÓN (ITE.02.4. 5) 

 
Los caudales de aire exterior solo se han considerado las filtraciones que puedan haber a través de los 
cerramientos según la expresión siguiente: 
 
Qi=(∑fi x Li) x R x H 
 
On: 
 
fi:  coeficientes de infiltración de los diferentes tipos de filtración 
Li: longitudes respectivas de las filtraciones 
R: coeficiente característico de la dependencia que varía entre 0,7 y 0,9 
 
En las dependencias con ventilación forzada se realizará según la UNE 100-011-91. 
 
 
10.3. Recuperación de la calor del aire de ventilac ión (ITE.02.4.7) 
 
Es obligatorio dotar de recuperación de calor aquellos subsistemas de climatización mayor de 3m2/s (10.800 
m3/h) y régimen de funcionamiento mayor a mil horas por año. 
 
No se da en ningún caso en esta memoria, ya que los vestuarios tienen poco uso y su caudal es muy bajo. 
 
 
 

8. CÁLCULO DE LOS CUADROS Y LÍNIAS ELÉCTRICAS 
 
 
La instalación eléctrica cumplirá con el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión (REBT)  
 
 

9. CONTROL 
 
 

El control será del tipo convencional. 
 
Los ventiladores serán controlados por relojes horarios, excepto en los casos de lavabos individuales que 
funcionarán al mismo tiempo que la iluminación. 
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10. ANEXO 1: CÀLCULOS DE CARGAS FRIGORÍFICAS 
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11. ANEXO 2: CÀLCULOS DE CONDUCTOS 
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1.1.1.1.----    MATERIAL INCOMBUSTIBLE RESISTENTMATERIAL INCOMBUSTIBLE RESISTENTMATERIAL INCOMBUSTIBLE RESISTENTMATERIAL INCOMBUSTIBLE RESISTENTEEEE    A GRA GRA GRA GRASAASAASAASAS, SALS, SALS, SALS, SALEEEES S S S YYYY    AGUAAGUAAGUAAGUA    

2.2.2.2.----    CLASE N ACLASE N ACLASE N ACLASE N AISISISISLANTLANTLANTLANTEEEE    A 1.000 V I CLASE E 4T AA 1.000 V I CLASE E 4T AA 1.000 V I CLASE E 4T AA 1.000 V I CLASE E 4T AISISISISLANTLANTLANTLANTEEEE    A 25.000 VA 25.000 VA 25.000 VA 25.000 V    

3.3.3.3.----    MATERIAL NO RÍGIDMATERIAL NO RÍGIDMATERIAL NO RÍGIDMATERIAL NO RÍGIDOOOO    HIDRHIDRHIDRHIDRÓÓÓÓFUGFUGFUGFUGOOOO, F, F, F, FÁÁÁÁCIL CIL CIL CIL LIMPIEZLIMPIEZLIMPIEZLIMPIEZ    YYYY    DESINFECCIÓDESINFECCIÓDESINFECCIÓDESINFECCIÓNNNN    
 

1.11.11.11.1 CASCCASCCASCCASCOOOO    DE SEGURDE SEGURDE SEGURDE SEGURIDIDIDIDAAAADDDD    NO METNO METNO METNO METÁÁÁÁLICLICLICLICOOOO    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nº DE DESIGNACIÓNº DE DESIGNACIÓNº DE DESIGNACIÓNº DE DESIGNACIÓNNNN    DENOMINACIÓDENOMINACIÓDENOMINACIÓDENOMINACIÓNNNN    

1 CASQUETE MODELADO DE MATERIAL PLÁSTICO 

(1) 

2 ANILLAS ROSCADAS PARA SOPORTE Y 

RETENCIÓN DE CRISTALES EN MATERIAL 

PLÁSTICO (1) 

3 CRISTAL INACTÍNICO DE 50 mm. DE DIÁMETRO 

OCULAR PROTECTOR DE PLÁSTICO INCOLORO 

DE 50 mm. DE DIÁMETRO 

4 CADENADO REGULABLE CON PROTECTORA DE 

GOMA 

5 DISPOSITIVO DE ALUMINIO ANONIIZADO PARA 

VENTILACIÓN INDIRECTA 

6 ATALAJE DE CORCHO REGULABLE MEDIANTE 2 

SIVELLAS METÁLICAS 

(1) ACRIL BUTADIÉ ESTIRÉ 

1.21.21.21.2 GAFASGAFASGAFASGAFAS    PROTECTORPROTECTORPROTECTORPROTECTORAAAAS CONTRA IMPACTS CONTRA IMPACTS CONTRA IMPACTS CONTRA IMPACTOOOOSSSS     
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1.31.31.31.3 BOTBOTBOTBOTAAAAS DE SEGURS DE SEGURS DE SEGURS DE SEGURIDIDIDIDAAAADDDD, CLASE III, CLASE III, CLASE III, CLASE III    

 

  

1.3.1 NºDE DESIGNACIÓN 

DENOMINACIÓDENOMINACIÓDENOMINACIÓDENOMINACIÓNNNN    

1 SUELA VULCANIZADA DE ACRIL-NITRIL 

 2* BASE DE MONTADO DE CUERO ARTIFICIAL CURTIDO AL 

CROMO, DE 3 mm. DE GROSOR CON PLANTILLA ADHERIDA 

DE JUTO PREVULCANIZADO CON LÁSER 

 3* RELLENO DEL TALÓN DE MADERA DE CHOPO DE 20 mm. 

DE GROSOR 

 4* CONTRAFUERTE DE ROPA ENDURECIDA CON RESINA 

5 CORTE DE PIEL “BOIX-CALF” 

6 TALONERA REFUERZO PIEL “BOIX-CALF” 

7 CORTE DE PIEL “BOIX-CALF” 

 8* FOAM DE 9 mm. DE GROSOR 

9 SERRAJE CURTIDO AL CROMO 

  10* BORDE D’HULE PLASTIFICADO 

 11 FORRO DE LONA DE ALGODÓN APRESTADO DE 0,4 mm. DE 

GROSOR 

 12 LENGÜETA DE PIEL “BOIX-CALF” 

  13* FIELTRO DE LONA APRESTADO DE 5 mm. DE GROSOR 

 14 PUNTERA METÁLICA 

  15* REMACHE DE ACERO PAVONADO 

  16* ULLETES INOXIDABLES DE LATÓN NIQUELADO 

  17* RELLENO DE JUTO APRESTADO 

* ESTAS MATERIAS PRIMERAS PODRAN SUSTITUIRSE POR OTRAS                                                  

SIMILARES PREVIO CONOCIMIENTO Y APROBACIÓC DEL CLIENTE 



PROJECTE DE REHABILITACIÓN DEL IES NUMANCIA SITUADO EN SANTA COLOMA DE GRAMENET    

Estudio de Seguridad y Salud. Anexo nº02 

IES NUMANCIA                    

                  4 

 

1.41.41.41.4 CINTURÓCINTURÓCINTURÓCINTURÓNNNN    DE SEGURDE SEGURDE SEGURDE SEGURIDIDIDIDADADADAD    
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1.51.51.51.5 DDDDELELELELANTAL DE CUANTAL DE CUANTAL DE CUANTAL DE CUEEEERO PRO PRO PRO PAAAARA SOLDADORRA SOLDADORRA SOLDADORRA SOLDADOR    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.4.1 REFERENCIA 

DESIGNACIÓDESIGNACIÓDESIGNACIÓDESIGNACIÓNNNN    

1         DELANTAL (1) 

                

• TALLA A.      900 mm. DE LONGITUD 

TOTAL            PER 640 mm. DE ANCHO 

 

•    TALLA  B.     1.100 mm. DE LONGITUD 

TOTAL 

                   PER 640 mm. DE ANCHO  

2 CORREA CON PERFORACIONES DE 160 * 20 mm 

3 CORREA CON PERFORACIONES  DE 220 * 20 mm 

4 REFUERZOS 

5 CORREA DE SUJECIÓN DE 500 * 20 mm 

6 CORREA DE SUJECIÓN DE 450 * 20 mm 

          (1)    EL GROSOR DEL CUERO SERÁ DE 2 mm 

APROXIMADAMENTE 
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1.61.61.61.6 PANTALLA PPANTALLA PPANTALLA PPANTALLA PAAAARA SOLDADORRA SOLDADORRA SOLDADORRA SOLDADOR    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº DE DESIGNACIÓNº DE DESIGNACIÓNº DE DESIGNACIÓNº DE DESIGNACIÓNNNN, , , , 

SEGSEGSEGSEGÚNÚNÚNÚN    FIGURA 1FIGURA 1FIGURA 1FIGURA 1    1.6.1 DENOMINACIÓN 

1 CARCASA DE FIBRA DE VIDRIO CON POLIESTER 

MODULADO EN UNA SOLA PIEZA 

2 MARCO FIJO DE AKULON 

3 MARC RELLISCANT EN MATERIAL ACRÍLIC 

4 CRISTAL PLANO INACTÍNICO 

   5-6 FLEJES DE RETENCIÓN DE CRISTALES DE CHAPA DE 

ACERO ESTAMPADA 

7 CRISTAL PLANO INCOLORO 

8 REMACHE DE LATÓN RECUBIERTO DE POLIAMIDA 

9 MANGO DE MATERIAL ACRÍLICO O MADERA 

 10 MUELLE DE ALAMBRE DE ACERO D’ 1 mm. DE 

DIAMETRO 

 11 CASQUETE GUIA PARA RESORTE DE POLIAMIDA 

 12 TIRANTE CON GATILLO DE POLIAMIDA 

            NOTA.           ESTAS DESIGNACIONES SON A TÍTULO 

ORIENTATIVO, QUE PUEDEN SER MODIFICADAS EN 

CUANTO A ELEMENTOS DE MECANISMO, QUE NO 

AFECTEN AL USO Y FINALIDAD A QUE SE DESTINAN 

ESTAS PANTALLAS 
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1 - CONJUNTO DE PARTIDAS DE EDIFICACIÓN 
1A - CERRAMIENTOS Y DIVISÒRIAS PRACTICABLES 
1A1 - CERRAMIENTOS EXTERIORES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
1A1EV001,1A1EV002,1A1EV012,1A1EV003,1A1EV004,1A1EV005,1A1EV006,1A1EV007,1A1EV017,1A1EV008,1A1EV009,1A1
EV010,1A1EV011,1A1EVX11,1A1EV013,1A1EVPA1,1A1EVPA2,1A1EVPA3,1A1EVPA4,1A1EVPA5,1A1EVPA6,1A1EVPA7,1A1
EVPA8,1A1EVPA9,1A1EVP10,1A1EVP11,1A1EVF07. 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Cerramientos exteriores con perfilería de aluminio galvanizado o lacado, montados sobre bastimento de base de acero 
galvanizado, con  el vidrio colocado y la persiana y sus mecanismos, si es el caso. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Montaje del bastimento de base a la vez que se hace la pared de cerramiento 
- Montaje del bastimento de aluminio y sellado de la junta con la obra 
- Colocación de las hojas de la ventana, y montaje de los perfiles de estanqueidad al bastimento y las hojas 
- Colocación de las guías de persiana y el torno de la misma, si es el caso 
- Colocación de los vidrios y sellado de los mismos 
- Colocación de la persiana con sus mecanismos de accionamiento, si es el caso 
- Montaje de las tapetas y remates, y la tapa de persiana, si es el caso 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La ventana debe tener la forma, dimensiones, tipo de perfiles y tipos de acristalamiento indicados en la DT.  
Los diferentes elementos que conforman la unidad de obra deben quedar en la posición prevista en la DT o en su defecto, en la 
indicada por la DF.  
El conjunto debe ser estable y resistente.  
Una vez colocada la ventana o balconera debe mantener los valores de permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia 
al viento indicados en la DT.  
Las hojas de la ventana o balconera deben abrir y cerrar correctamente, sin necesidad de forzar su posición.  
Si la ventana o balconera tiene persiana, esta debe hacer todo su recorrido sin trabas, con todas las lamas en posición horizontal.  
Debe ser posible dejar la persiana fija en cualquier punto de su recorrido.  
Tolerancias de ejecución:  
- Replanteo: ± 10 mm  
- Nivel previsto: ± 5 mm  
- Horizontalidad: ± 1 mm / m  
- Aplomado: ± 2 mm / m  
- Plan previsto del andamiaje respecto de la pared: ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se deben detener los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 50 km / h, llueva o las temperaturas no se encuentran 
dentro de los límites de 5 º C y 40 º C. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se deben revisar y asegurar 
las partes hechas.  
La orden de ejecución de los trabajos debe ser el indicado en el primer apartado, donde se enumeran las operaciones incluidas 
en la unidad de obra.  
Cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra debe cumplir su pliego de condiciones.  
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes de hacer una operación que oculte el 
resultado de ésta, se debe permitir que la DF verifique que se cumple el pliego de condiciones de la operación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 
 
m2 de superficie correspondiente al hueco de obra, ejecutada según les especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
 
1A2 - DIVISORIAS INTERIORES PRACTICABLES 
1A21 - PUERTA INTERIOR DE MADERA SIN PINTAR 

 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
1A21V180,1A21V782,1A21V183,1A21ZZL3,1A21ZZL4,1A21ZZL5,1A21ZZL6,1A21ZZ87,1A21ZZL7,1A21ZZL8,1A21ZZL9. 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Carpintería interior colocada, formada por andamiaje, forrado o no, puerta de una hoja batiente y tapajuntas.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo del andamiaje  
- Colocación previa, Aplomado y nivelado  
- Fijación directamente sobre la obra de fábrica a medida que ésta se va levantando  
- Presentación de la hoja  
- Colocación de la herramienta  
- Fijación definitiva de la hoja  
- Limpieza y protección  
- Replanteo del tapajuntas  
- Fijación de los perfiles del tapajuntas  
- Sellado de los agujeros y juntos  
- Limpieza de todos los elementos  
Para andamiaje de base forrado:  
- Preparación del andamiaje de base  
- Replanteo de las piezas que conforman el forro  
- Ajuste y col • ubicación definitiva  
- Colocación de masillas los agujeros de los clavos  
- Limpieza y protección  
CONDICIONES GENERALES:  
El conjunto debe estar bien Aplomado, sin deformaciones, al nivel y al plano previstos.  
Debe estar trabada la obra y la unión debe resistir los esfuerzos producidos por el accionamiento de la puerta.  
Todos los agujeros de la carpintería originados por las protecciones del andamiaje durante la obra, las fijaciones del tapajuntas, 
etc., Deben quedar sellados.  
La puerta debe abrir y cerrar correctamente.  
Toda la herramienta debe ir fijada al bastidor de cada hoja o bien al refuerzo.  
El tapajuntas debe cubrir de forma continua la llaga entre el andamiaje y el paramento acabado de la pared.  
El tapajuntas debe ser equidistante de las aristas del andamiaje sobre el que está colocada.  
Debe estar fijado sólidamente en el andamiaje en toda su longitud.  
La unión entre los tapajuntas debe ser a sesgo de cartabón, si la DF no fija otra condición.  
Cada montando el andamiaje debe estar cubierto por un solo perfil de tapajuntas.  
Franquicia entre las hojas y el andamiaje: <= 0,2 cm  
Franquicia entre la hoja y el pavimento:> = 0,2 cm, <= 0,4 cm  
Empotramiento de los montantes en el pavimento:> = 5 cm  
Tolerancias de ejecución:  
- Horizontalidad: ± 1 mm  
- Aplomado: ± 2 mm  
- Posición de la herramienta: ± 2 mm  
Andamiaje Forro:  
Cada cara de los montantes y los travesaños del andamiaje de base debe estar cubierta con una sola pieza del forro.  
El forro de los montantes debe quedar bien Aplomado.  
El forro de los travesaños debe quedar horizontal.  
Los tapajuntas deben cubrir completamente el marco y, como mínimo, cabalgar 1 cm sobre el revestimiento de la pared.  
El forro debe estar encolado y clavado en todo el perímetro del andamiaje de base. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra debe cumplir su pliego de condiciones.  
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes de hacer una operación que oculte el 
resultado de ésta, se debe permitir que la DF verifique que se cumple el pliego de condiciones de la operación .  
Los componentes se han de colocar de forma se garantice la protección contra los impactos durante todo el proceso constructivo 
y que se mantenga la escuadra hasta que el conjunto quede bien trabado a la obra. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
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No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
 
E - PARTIDAS DE OBRA DE EDIFICACIÓN 
E2 - DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
E22 - MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
E221 - EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E2211022. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Excavaciones con finalidades diversas, que tienen como resultado el rebaje del terreno.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos y carga sobre camión o contenedor, en su caso  
- Vaciado de sótano y carga sobre camión o contenedor  
- Excavación por métodos arqueológicos  
- Excavación de roca a cielo abierto con mortero expansivo  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Excavación:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Situación de los puntos topográficos  
- Excavación de las tierras  
- Carga de las tierras sobre camión o contenedor, en su caso  
Limpieza y desbroce del terreno:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Situación de los puntos topográficos  
- Protección de los elementos que deben conservarse  
- Desbroce del terreno  
- Carga de las tierras sobre camión  
Excavación por métodos arqueológicos:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Situación de las referencias topográficas externas  
- Excavación manual para niveles  
- Pasar por cedazo la tierra excavada y clasificar los restos  
- Levantamiento de croquis y fotografías de los elementos de interés aparecidos  
Excavación de roca con mortero expansivo:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Situación de las referencias topográficas externas  
- Perforación de la roca de acuerdo con un plan de trabajo preestablecido  
- Introducción del mortero en las perforaciones  
- Troceado de los restos con martillo rompedor  
- Carga de los escombros sobre camión o contenedor  
CONDICIONES GENERALES:  
Se considera terreno flojo, el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un ensayo SPT <20.  
Se considera terreno compacto, el capaz de ser agujereado con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.  
Se considera terreno de tránsito, el capaz de ser agujereado con máquina o ESCARIFICADORES (no con pico), que tiene un 
ensayo SPT> 50 sin rebote.  
Se considera terreno no clasificado desde el capaz de ser agujereado con pala, que tiene un ensayo SPT <20, hasta el capaz de 
ser agujereado con máquina o ESCARIFICADORES (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.  
Se considera roca que puede ser agujereada con compresor (no con máquina), que tiene un rebote en el ensayo SPT.  
LIMPIEZA Y ESBROSSADA DEL TERRENO:  
Retirada del terreno de cualquier material existente (basura, raíces, escombros, basura, etc.), Que puedan estorbar el desarrollo 
de trabajos posteriores.  
El ámbito de actuación debe quedar limitado por el sector de terreno destinado a la edificación y la zona influenciada por el 
proceso de la obra.  
Se debe dejar una superficie adecuada para el desarrollo de los trabajos posteriores, libre de árboles, de plantas, de basura y 
otros elementos existentes, sin dañar las construcciones, los árboles, etc., Que deben conservarse .  
Los agujeros existentes y los que resulten de las operaciones de desbaste (extracción de raíces, etc.) Deben quedar relleno con 
las tierras de la misma calidad que el suelo y con el mismo grado de compactación.  
Deben conservarse en zona aparte las tierras o los elementos que la DF determine.  
Se deben trasladar a un vertedero autorizado todos los materiales que la DF no haya aceptado como útiles. 

REBAJE DE TERRENO, BUIDADA DE CUBIERTO O EXCAVACIÓN CON MORTERO expansivo:  
Se entiende que el rebaje se hace en superficies medianas o grandes, sin problemas de maniobrabilidad de máquinas o de 
camiones.  
Se entiende que el vaciado de sótano se hace en terrenos con dos o más lados fijos donde es posible la maniobrabilidad de 
máquinas o camiones sin gran dificultad.  
Debe hacerse por franjas horizontales, de altura no superior a 3 m.  
Se deben dejar los taludes perimetrales que fije la DF.  
La aportación de tierras para correcciones del nivel debe ser mínima, de la misma tierra existente y con la misma compacidad.  
Las tierras que determine la DF deben conservarse en una zona aparte. El resto se debe transportar a un vertedero autorizado.  
Si se han de hacer rampas, deben tener las siguientes características:  
- Anchura:> = 4,5 m  
- Pendiente:  
      - Tramos rectos: <= 12%  
      - Curvas: <= 8%  
- Tramo de pendiente <= 6% y de longitud> = 6 m antes de salir a la vía pública  
- El talud debe ser el fijado por la DF.  
Tolerancias de ejecución:  
- Niveles: ± 100 mm  
- Aplomado o talud: ± 2 °  
- Dimensiones:  
      - Rebaja del terreno o excavación con mortero expansivo: ± 300 mm  
      - Vaciado de subterráneo: ± 200 mm  
EXCAVACIÓN PARA MÉTODOS Arqueológico:  
Se deben conservar todos los elementos constructivos o restos de los mismos que indique el programa de actuaciones 
arqueológicas, y los que, durante el proceso de excavación, determine el director de las excavaciones arqueológicas.  
Se deben dejar los taludes perimetrales que fije la DF.  
 
2 .- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
CONDICIONES GENERALES:  
No se debe trabajar cuando llueve, nieva o hace viento superior a los 60 km / h.  
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.) Deben suspender los trabajos y avisar 
a la DF.  
EXCAVACIÓN:  
Las tierras se deben extraer de arriba abajo, sin SOCAVAR-les.  
No se han de acumular tierras o materiales al borde de la excavación.  
Se deben extraer las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento.  
Se debe impedir la entrada de aguas superficiales. Hay que prever un sistema de desagüe a fin de evitar la acumulación de agua 
en la excavación.  
CAJA DE PAVIMENT:  
La calidad del terreno al fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la DF.  
REBAJAS DE TERRENO, BUIDADA DE CUBIERTO O EXCAVACIÓN CON MORTERO expansivo:  
No se han de acumular los productos de la excavación en los bordes de los taludes.  
No se debe trabajar simultáneamente en zonas superpuestas.  
EXCAVACIÓN PARA MÉTODOS Arqueológico:  
Durante el proceso de excavación hay que seguir el proceso siguiente:  
- Confeccionar el registro estratigráfico íntegro de los restos excavados  
- Hacer el registro gráfico tanto de las estructuras como de la secuencia estratigráfica del yacimiento, con indicación de las cotas 
de profundidad, que se han de especificar en relación a una cota cero determinada respecto al nivel del mar  
- Realizar la limpieza del material arqueológico mueble  
- La recogida de muestras de tierras u otros elementos para analizar, en su caso  
- El reportaje fotográfico en blanco / negro y diapositiva color de los aspectos generales y los detalles significativos del yacimiento  
- Confeccionar una memoria con los resultados anteriores y una descripción de las tareas realizadas  
En todo momento se debe garantizar la estabilidad de los taludes y de los restos constructivas especialmente si se trabaja en su 
base.  
EXCAVACIÓN CON MORTERO expansivo:  
Hay que hacer un programa de las perforaciones y del proceso del relleno con mortero y extracción de la roca.  
Al hacer las perforaciones, hay que verificar que no se producen daños a estructuras cercanas. Si se diera este caso, hay que 
evitar el uso de barrena percutor y hacer los agujeros exclusivamente por rotación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  
 
LIMPIEZA Y ESBROSSADA:  
m2 de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la DT.  
No incluye la tala de árboles.  
EXCAVACIÓN:  
m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles transversales del terreno 
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levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la 
DF.  
No hay que abonar el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el transporte del 
material ni los trabajos que sean necesarios para rellenar-lo. 
Incluye la carga, alisado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones hagan falta para una correcta 
ejecución de las obras.  
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos de comunicación entre el desmonte y las zonas donde 
deben ir las tierras, su creación, y su eliminación, si procede.  
Tan sólo se han de abonar los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las prescripciones relativas 
a excavaciones, entibaciones y voladuras. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
 
 
E45 - ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
 
0 .- ELEMENTOS que contempla el PLIEGO  
 
E45917H4.  
 
 
1 .- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS  
 
Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, armado o para pretensado, de central o 
elaborado en la obra en planta dosificadora, que cumpla las prescripciones de la norma EHE, vertido directamente desde camión, 
con bomba o con Cubilotes, y operaciones auxiliares relacionadas con el formigonament y el cuidado del hormigón.  
Se han considerado los elementos a hormigonar siguientes:  
- Pilares  
- Muros  
- Vigas  
- Dinteles  
- Aros  
- Techos con elementos resistentes industrializados  
- Techos nervats unidireccionales  
- Techos nervats reticulares  
- Losas y bancadas  
- Membranas y vueltas  
Se han considerado las operaciones auxiliares siguientes:  
- Aplicación superficial de un producto filmògen para el cuidado de elementos de hormigón  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Formigonament:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Humectación del encofrado  
- Vertida del hormigón  
- Compactación del hormigón mediante vibratge  
- Curado del hormigón  
Tratamiento de cura con producto filmògen:  
- Preparación de la superficie a tratar  
- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas de recubrimiento necesarias  
- Protección de la zona tratada  
CONDICIONES GENERALES:  
En la ejecución del elemento se deben cumplir las prescripciones establecidas en la norma EHE, en especial las que hacen 
referencia a su durabilidad (art.8.2 y 37 de la EHE) en función de las clases de exposición.  
El hormigón colocado no debe tener disgregacions o vacíos en la masa.  
Después del formigonament las armaduras deben mantener la posición prevista en la DT.  
La sección del elemento no debe quedar disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros.  
Los defectos que se hayan producido en hormigonar hay que reparar enseguida, previa aprobación de la DF.  
El elemento acabado debe tener una superficie uniforme, sin irregularidades.  
Si la superficie debe quedar vista debe tener, además, una coloración uniforme sin mana, manchas, o elementos adheridos.  
En el caso de utilizar matacán, las piedras deben quedar distribuidas uniformemente dentro de la masa de hormigón sin que se 
toquen entre ellas.  
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días:> = 0,9 x Fck  
Grosor máximo de la tanda:  

- Consistencia seca: <= 15 cm  
- Consistencia plástica: <= 25 cm  
- Consistencia blanda: <= 30 cm  
Tolerancias de ejecución:  
Las tolerancias de ejecución deben cumplir lo especificado en el artículo 5 del anexo 10 de la norma EHE.  
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras deben cumplir lo especificado en la UNE 36-831.  
No se aceptan tolerancias en el replanteo de ejes en la ejecución de fundamentos de medianeras, huecos de ascensor, pasos de 
instal • lacions, etc., Salvo que lo autorice explícitamente la DF.  
- Horizontalidad: ± 5 mm / m, <= 15 mm  
FORMIGONAMENT DE ESTRUCTURAS:  
Verticalidad (H altura del punto considerado):  
- H <= 6 m: ± 24 mm  
- 6 m <H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm  
- H> = 30 m: ± 5H / 3, ± 150 mm  
Verticalidad juntas de dilatación vistos (H altura del punto considerado):  
- H <= 6 m: ± 12 mm  
- 6 m <H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm  
- H> = 30 m: ± 4H / 5, ± 80 mm  
Desviaciones laterales:  
- Piezas: ± 24 mm  
- Juntos: ± 16 mm  
Nivel cara inferior de piezas (antes de retirar puntales): ± 20 mm  
Sección transversal (D: dimensión considerada):  
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm  
- 30 cm <D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm  
- 100 cm <D: + 24 mm, - 20 mm  
Desviación de la cara encofrado respecto al plano teórico:  
- Aristas exteriores pilares vistos y juntas en hormigón visto: ± 6 mm / 3 m  
- Resto de elementos: ± 10 mm  
Las tolerancias deben cumplir lo especificado en el artículo 5.3 del anexo 10 de la norma EHE.  
TECHOS DE ELEMENTOS Resistentes industrializados:  
Grosor de la capa de compresión:  
- Sobre viguetas: 40 mm  
- Sobre piezas de entrebigat cerámicas o de mortero de cemento: 40 mm  
- Sobre piezas de entrebigat de poliestireno: 50 mm  
- Sobre piezas de entrebigat si la aceleración sísmica> = 0.16g: 50 mm  
- Sobre losas alveolares pretensado: 40 mm  
Tolerancias de ejecución:  
- Planor medida con regla de 3 m antes de retirar los puntales:  
      - Acabado reglejat mecánica ± 12 mm / 3 m  
      - Acabado maestrear con regla ± 8 mm / 3 m  
      - Acabado liso ± 5 mm / 3 m  
      - Acabado muy liso ± 3 mm / 3 m  
- Espesor de la capa de compresión: + 10 mm, - 6 mm  
TECHOS NERVATS unidireccional:  
Grosor de la capa de compresión:  
- Sobre piezas de entrebigat cerámicas o de mortero de cemento: 40 mm  
- Sobre piezas de entrebigat de poliestireno: 50 mm  
- Sobre piezas de entrebigat si la aceleración sísmica> = 0.16g: 50 mm  
Tolerancias de ejecución:  
- Planor medida con regla de 3 m antes de retirar los puntales:  
      - Acabado reglejat mecánica ± 12 mm / 3 m  
      - Acabado maestrear con regla ± 8 mm / 3 m  
      - Acabado liso ± 5 mm / 3 m  
      - Acabado muy liso ± 3 mm / 3 m  
- Espesor de la capa de compresión: + 10 mm, - 6 mm  
TECHOS NERVADOS reticulares:  
Grosor de la capa de compresión:  
- Techos con bloques alleugerants permanentes:> = 5 cm  
- Techos con moldes recuperables:> = 5 cm,> = 1 / 10 luz libre entre nervios  
Tolerancias de ejecución:  
- Planor medida con regla de 3 m antes de retirar los puntales:  
      - Acabado reglejat mecánica ± 12 mm / 3 m  
      - Acabado maestrear con regla ± 8 mm / 3 m  
      - Acabado liso ± 5 mm / 3 m  
      - Acabado muy liso ± 3 mm / 3 m  
- Espesor de la capa de compresión: + 10 mm, - 6 mm  
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TRATAMIENTO DE CUIDADO CON PRODUCTO FILMÒGEN:  
Debe formar una película continua, flexible y uniforme, de color normal.  
Debe quedar bien adherido sobre la superficie del hormigón, sin que haya desprendimientos de la pel • lícula.  
La película debe permanecer intacta al menos un mínimo de siete días después de su aplicación.  
 
2 .- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
CONDICIONES GENERALES:  
Si la superficie sobre la que se debe hormigonar ha sufrido helada, se debe eliminar previamente la parte afectada.  
La temperatura de los elementos donde se hace la vertida debe ser superior a los 0 ° C.  
El hormigón debe ponerse a la obra antes de que comience el adormecimiento, ya una temperatura> = 5 ° C.  
La temperatura para hormigonar debe estar entre 5 ° C y 40 ° C. El formigonament debe suspender cuando se p revea que 
durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0 ° C. Fuera de estos límites, el formigoname nt requiere 
precauciones explícitas y la autorización de la DF En este caso, se deben hacer probetas con las mismas condiciones de la obra, 
para poder verificar la resistencia realmente alcanzada.  
Si el encofrado es de madera, debe tener la humedad necesaria para que no absorba el agua del hormigón.  
No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón.  
No se debe hormigonar sin la conformidad de la DF, una vez se haya revisado la posición de las armaduras (si procede) y demás 
elementos ya colocados.  
Si la vertida del hormigón se hace con bomba, la DF debe aprobar la instal • lació de bombeo previamente al formigonament.  
No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el formigonament, a menos que la DF lo crea 
conveniente para aplicar medios que retrasen el adormecimiento.  
No deben ponerse en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles entre ellos.  
El vertido debe hacerse desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan disgregacions.  
El vertido debe ser lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida.  
La velocidad de formigonament debe ser suficiente para asegurar que el aire no quede cogido y asentar el hormigón. Al mismo 
tiempo se debe vibrar enérgicamente.  
El formigonament debe suspender en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma 
que se proponga, debe ser aprobada por la DF.  
En ningún caso se debe detener el formigonament si no se ha llegado a un conjunto adecuado.  
Los grupos de formigonament deben ser aprobados por la DF antes del formigonament del conjunto.  
Al volver a iniciar el formigonament del conjunto se debe retirar la capa superficial de mortero, dejando los granulados al 
descubierto y junto limpio. Para hacerlo no se deben utilizar productos corrosivos.  
Antes de hormigonar la llaga se debe humedecer.  
Cuando la interrupción haya sido superior a 48 h se debe recubrir el conjunto con resina epoxi.  
La compactación se debe realizar por vibratge. El grosor máximo de la tanda depende del vibrador utilizado. Hay que vibrar hasta 
que se consiga una masa compacta y sin que se produzcan disgregacions.  
El vibratge debe hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en los paramentos.  
Una vez reblert el elemento no se ha de corregir su Aplomado, ni su nivelación.  
Durante el adormecimiento y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, deben mantenerse húmedas las superficies del 
hormigón. Este proceso debe ser como mínimo de:  
- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales  
- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con aguas o filtraciones agresivas  
Durante el adormecimiento se deben evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento.  
TECHOS DE ELEMENTOS Resistentes industrializados:  
Las piezas entre vigas o nervios, deben tener la humedad necesaria para que no absorban el agua del hormigón.  
Las superficies de piezas de hormigón prefabricadas deben estar bien humedecidas en el momento del hormigonado  
En caso de emplearse piezas cerámicas se debe regar generosamente.  
El tendido del hormigón debe iniciar a los extremos y avanzar con toda la altura del elemento.  
El formigonament los nervios y de la capa de compresión de los techos debe realizarse simultáneamente.  
Debe hacerse desde una altura inferior a 1 my en el sentido de los nervios, sin que se produzcan disgregacions. Se debe evitar la 
desorganización de las armaduras, de las mallas y otros elementos del techo.  
En el hormigonado de losas alveolares se debe compactar el hormigón de juntas con un vibrador que pueda penetrar en el ancho 
de estos  
LOSAS:  
Si el elemento es pretensado no se deben dejar más juntos que los previstos explícitamente en la DT. Caso de que se tenga que 
interrumpir el formigonament, las juntas deben ser perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras activas, y no se 
volverá a hormigonar hasta que la DF los haya examinado.  
Si el elemento es pretensado debe vibrar con especial cuidado la zona de anclajes.  
TRATAMIENTO DE CUIDADO CON PRODUCTO FILMÒGEN:  
No se aplicará el producto sin la autorización expresa de la DF.  
Hay que parar los trabajos si se dan las siguientes condiciones:  
- Temperaturas inferiores a 5 ° C o superiores a 30 ° C   
- Humedad relativa del aire> 60%  
- En exteriores: Velocidad del viento> 50 Km / h, Lluvia  
Hay que aplicar una capa continua y homogénea inmediatamente después de verter el hormigón y preferiblemente dentro de los 
treinta minutos siguientes del acabado superficial.  

El sistema de aplicación debe estar de acuerdo con las instrucciones del fabricante y la autorización de la DF.  
Deben evitarse los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, antes, durante y después de la aplicación.  
 
3 .- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  
 
HORMIGONADO:  
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas modificaciones y singularidades aceptadas 
previamente y expresamente por la DF.  
TRATAMIENTO DE CUIDADO CON PRODUCTO FILMÒGEN:  
m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT.  
Deducción de la superficie correspondiente a agujeros:  
- Agujeros <= 1 m2: No se deducen  
- Agujeros entre 1 y 2 m2: Se deducen el 50%  
- Agujeros> 2 m: Se deducen el 100%  
 
4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  
TECHOS UNIDIRECCIONAL:  
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos Prefabricados (EFHE). 
 
E4B - ARMADURAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4B93000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Pilars 
- Murs estructurals 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Estreps 
- Lloses i bancades 
- Sostres 
- Membranes i voltes 
- Armadures de reforç 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l’adhesiu al forat 
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
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Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no 
sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 
36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos 
previstos en la DT i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En 
cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons 
s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a de 
seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments 
i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de 
diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, 
superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta 
d’ancoratge de la mateixa. 
La perforació s’ha de buidar de pols  abans de col·locar l’adhesiu. 
L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5º i 40 º C. 
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg 
de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORIO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E4D - MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADOS Y COLOCACI ON DE ALIGERADOS 
E4D8 - ENCOFRADOS PARA ZUNCHOS 
 
 
0 .- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO  
 
E4D8U101.  
 
 
1 .- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS  
 
Montaje y desmontaje de elementos metàl • lics, en madera, de cartón, u otros materiales que forman el molde donde s'abocarà el 
hormigón.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Limpieza y preparación del plan de apoyo  
- Montaje i col • locació de los elementos del encofrado  
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrant  
- Tapat los juntos entre piezas  
- Col • locació de los dispositivos de sujeción y arriostrament  
- Aplomado y nivelación del encofrado  
- Disposición de aberturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando sea necesario  
- Humectación del encofrado, si es de madera  
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar  
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.  
CONDICIONES GENERALES:  
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones deben ser suficientemente rígidos y resistentes para garantizar las 
tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que 
comporta su formigonament y compactación.  
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el hormigón.  
El interior del encofrado debe estar pintado con desencofrant antes del montaje, sin que haya rezuma. La DF debe autorizar, en 
cada caso, el col • locació de estos productos.  
El desencofrant no debe impedir la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntos de formigonament, 
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especialmente cuando sean elementos que posteriormente se tengan que unir para trabajar solidariamente.  
No se debe utilizar gasoil, grasas o similares como desencofrants. Se deben utilizar barnices antiadherentes a base de siliconas o 
preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución.  
Debe ser suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre los juntos.  
Debe estar montado de manera que permita un desencofratge fácil, que se debe hacer sin choques ni sacudidas.  
Debe llevar marcada la altura para hormigonar.  
Antes de empezar a hormigonar, el contratista debe obtener de la DF la aprobación por escrito del encofrado.  
El fondo del encofrado debe ser limpio antes de empezar a hormigonar.  
El número de puntales de apoyo del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. Deben ir debidamente 
trabados en ambos sentidos.  
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón.  
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrat sin la autorización de la DF.  
El desencofrat de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacer a los tres días de hormigonado la pieza, si 
durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas o de otras causas que puedan alterar el procedimiento normal de 
endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto o los costeros horizontales no deben retirarse 
antes de los siete días, con las mismas salvedades anteriores.  
La DF puede reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.  
En obras de importancia y que no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que puedan derivarse de una 
fisuración prematura fueran grandes, se deben realizar ensayos de información que determinen la resistencia real del hormigón 
para poder fijar el momento de desencofrat.  
No se han de remachar los cocons o defectos que se puedan apreciar el hormigón al desencofrar, sin la autorización de la DF.  
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se han de cortar al ras del paramento.  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Para evitar esto se podrá autorizar un sellante adecuado.  
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por formigonament:  
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm  
- Movimientos del conjunto (L = luz): <= L/1000  
- Planor:  
      - Hormigón visto: ± 5 mm / m, ± 0,5% de la dimensión  
      - Para revestir: ± 15 mm / m  
Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado por Hormigonado: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦        -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 
normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de 
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les 
arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no 
sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a 
la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, 
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 
mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-
se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
 
 
 
E5 - COBERTES 
E51 - TERRATS 
E511 - ACABATS DE TERRATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5113391. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè expandit, col·locat sense adherir. 
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta legalment autoritzada per el tractament d’aquests residus 
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida de 5 cm de gruix. 
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Acabat amb peces prefabricades de formigó: 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces en sec sobre el suport 
Capa de protecció amb grava o palet de riera: 
- Replanteig del nivell 
- Abocada i estesa del granulat 
Capa de protecció amb formigó lleuger: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Cura i protecció del material 
Paviment de rajola ceràmica: 
- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del paviment 
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, amb el junt sense emmorterar. 
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals. 
Separació entre peces:  <= 0,2 cm 
Junts perimetrals:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total 
CAPA DE PROTECCIÓ AMB GRAVA, PALET DE RIERA O GRAVA MATERIAL RECICLAT: 
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats. 
Pendent:  <= 3% 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa:  ± 10 mm 
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER: 
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats. 
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 10 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA: 
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos. 
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals. 
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de morter. 
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de la capa superior han de quedar plens 
de morter. 
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona. 
Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm 
Junts perimetrals:  >= 1 cm 
Distància entre els junts de dilatació:  <= 5 m 
Amplària dels junts de dilatació:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
S'ha de treballar sense pluja. Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C. 
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF. 
CAPA DE PROTECCIÓ AMB GRAVA, PALET DE RIERA O GRAVA MATERIAL RECICLAT: 
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre elements de fàbrica. 

CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aqu ests límits s'ha de revisar 
l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps caloròs i sec 
- 7 dies en temps humit 
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
S'han de col·locar a truc de maceta. 
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E56 - LLUERNARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E561Z001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge de lluernari de plaques de policarbonat de 10 mm de gruix, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanquitat, per a 
tancament de buit d'il·luminació en cobertes. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels perfils d'alumini 
- Fixació de les plaques, i col·locació dels elements de protecció i d'estanquitat de les fixacions 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
Entre el sòcol i el lluernari hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar condensacions. 
El sòcol del lluernari ha d'estar protegit amb una làmina impermeabilitzant, que ha de complir les especificacions del seu plec de 
condicions. 
Un vegada col·locat, l'element ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire indicats a la DT. 
La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta. 
Els elements de suport del lluernari han d'estar fixats mecànicament al sòcol d'obra. 
Els junts d'estanquitat han d'estar col·locats a pressió en tot el perímetre de la placa. 
Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells: ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen 
aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar el lluernari. 
El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
E5ZD - MINVELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZD5DD4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament vertical. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Minvell amb una o dues peces de planxa metàl·lica encastada al parament en la seva vora superior amb morter 
- Minvell de rajola ceràmica encastada al parament en la seva vora superior i col·locada amb morter 
- Minvell amb rajola ceràmica col·locada amb morter contra el parament 
- Minvell de caixa fet amb totxana recoberta amb rajola ceràmica amb trencaaigües, col·locat amb morter 
- Minvell de planxa metàl·lica, fixat mecànicament al parament 
- Trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical, agafada amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de minvell amb planxa encastada al parament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de les làmines metàl·liques encastades amb morter dins de la rasa 
- Execució dels junts entre làmines 
Formació de minvell amb rajola ceràmica encastada al parament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de la rajola encastada amb morter dins de la rasa, sola o recolzada sobre una filera de rajola ceràmica o d'encadellat 
ceràmics 
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell amb rajola ceràmica contra el parament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de la rajola ceràmica encastada amb morter dins de la rasa i recolzada sobre la cobertura 
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell de caixa: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Execució de la filada amb totxana col·locada amb morter 
- Col·locació de la rajola ceràmica cobrint la filada, encastada amb morter dins del parament sola, o recolzada sobre una filera de 
rajola ceràmica o d'encadellat ceràmic 
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell amb planxa, fixat mecànicament al parament: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines 
- Formació de trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical: 
- Replanteig de l’element 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació del morter 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 

Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
Pendent de la peça: 
- Minvell contra parament:  >= 100% 
- Minvell encastat al parament:  25% - 50% 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions: 
+--------------------------------------------+ 
¦   Component    ¦      Alineacions          ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦ 
¦    Planxa      ¦ ± 5 mm/m  ¦± 20 mm/total  ¦ 
¦Rajola ceràmica ¦ ± 5 mm/m  ¦± 10 mm/total  ¦ 
¦   Totxana      ¦± 5 mm/2 m ¦± 10 mm/total  ¦ 
+--------------------------------------------+ 
MINVELL DE PLANXA: 
Els junts entre les peces han de quedar doblegats i encaixats. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 
Si el minvell es encastat al parament i està format per dues peces, aquestes han de quedar amb les vores doblegades i 
encaixades. La peça superior ha d'anar encastada dins d'una rasa i collada amb morter. La peça de desenvolupament més gran 
ha d'anar a sota. 
La unió de planxes s’ha de fer, sempre que sigui posible per unió engrapada, per tal de permetre el lliure moviment de les 
planxes. 
Els extrems de dues planxes contigües es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre sí. Els extrems han de quedar doblegats 
en angle recte. 
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, per tal d'absorbir els moviments. 
L'extrem de la planxa s'ha d'aixecar sobre el parament, aquesta prolongació ha de quedar protegida amb una banda de planxa, 
l'extrem superior d'aquesta banda ha de quedar fixat en l'element i l'extrem inferior ha de quedar doblegat per tal d'augmentar la 
seva rigidesa. Els extrems verticals han de quedar units mitjançant engrapat senzill. 
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany. 
En els elements de planxa, les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i encaixades. 
Llargària de la planxa de plom:  <= 200 cm 
Distància entre junts de dilatació:  <= 600 cm 
Cavalcament sobre el mur:  >= 10 cm 
Cavalcament de la banda de protecció sobre la planxa:  >= 5 cm 
Cavalcaments: 
- Planxa de zinc, coure o acer galvanitzat:  >= 5 cm 
- Planxa de plom:  >= 2,5 cm 
Amplària de l’estanyat en els extrems a soldar:  >= 15 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcament:  ± 5 mm 
MINVELL DE PLANXA FIXAT AL PARAMENT: 
Les peces han de quedar fixades al suport mitjançant claus amb junts de plom. 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de coure o 
visos de bronze o aliatge de coure 
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos. 
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall. 
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa:  >= 20 mm 
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm 
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA: 
Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament dins d'una regata, que ha de 
quedar reblerta de morter. 
L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a dins. 
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA ENCASTAT AL PARAMENT: 
Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta s'ha d'encastar com a mínim 1/3 de la 
seva volada dins del parament i ha de quedar alineada amb la recrescuda perimetral de la coberta. 
La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la coberta. 
El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de la coberta. 
Volada màxima de la rajola: 
+----------------------------------------------+ 
¦            Col·locació             ¦ Volada  ¦ 
¦                                    ¦  (cm)   ¦ 
¦------------------------------------¦---------¦ 
¦           Amb morter               ¦ <= 10   ¦ 
¦Recolzada sobre rajola ceràmica     ¦ <= 15   ¦ 
¦Recolzada sobre encadellat ceràmic  ¦ <= 20   ¦ 
+----------------------------------------------+ 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
IES NUMANCIA – SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 

Página 12 
  

MINVELL DE CAIXA: 
El minvell ha de quedar pla, alineat i amb el pendent previst. Les rajoles d'acabat superior no han de tenir celles. 
El minvell ha d'estar format per una totxana amb acabat superior de rajola ceràmica, que ha d'anar encastada dintre d'una regata 
feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment amb morter. Les rajoles han de quedar rejuntades. 
El maó de suport del minvell ha d'anar recolzat sobre l'encadellat ceràmic i separat dels paraments i dels elements verticals. 
Distància als paraments i als elements verticals:  >= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 3 mm/m 
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL: 
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la teula en contacte amb el parament vertical, ha de quedar encastada dins 
d’una regata feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
MINVELL DE PLANXA: 
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix. 
Si la planxa s'ha d'encastar al parament, aquest s'ha de preparar prèviament amb una capa d'emulsió bituminosa. 
La soldadura ha de penetrar completament sota el junt. 
No s’han de recalentar les parts a soldar. 
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 
(roure, castanyer, teca, etc.). 
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. 
MINVELL COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
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'abocar el material. 
MINVELL DE PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL: 
Si s’utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions funcionals i de 
qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d’estar netes de restes de morter o d’altres materials que tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al suport i 
el cavalcament amb la resta de teules 
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es 
puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT O TROBADA DE TEULA 
AMB PARAMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
MINVELL CONTRA PARAMENT AMB LA PART SUPERIOR HORITZONTAL I LA PART INFERIOR SEGUINT EL PENDENT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E5ZE - RÀFECS I VORES LLIURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZEZ1A4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements per a prolongar el vol de la coberta respecte del pla del parament i expulsar l'aigua lluny d'aquest. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vora lliure de una o dues peces de planxa col·locada amb fixacions mecàniques 
- Vora lliure i abocador a canal, d'una o dues peces de planxa, colocats amb fixacions mecàniques 
- Ràfec de planxa col·locat amb fixacions mecàniques 
- Vora lliure de peça de teula de morter de ciment col·locada amb morter 
- Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, col·locada amb morter 
- Ràfec de pissarra, col·locada amb fixacions mecàniques 
- Ràfec de tres fulls de maó ceràmic manual, decalats 10 cm, col·locats amb morter 
- Protecció de cornisa amb planxa col·locada amb fixacions mecàniques sobre platina d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Element de planxa: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines 
Element de peça de morter de ciment: 
- Replanteig de l'element. 
- Col·locació de les peces amb morter 
Vora lliure amb peces de rajola ceràmica amb trencaaigües col·locada amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
Ràfec de pissarra, col·locada amb fixacions mecàniques: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les lloses per filades 
Ràfec de maó ceràmic: 
- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces dels diferents gruixos fixades amb morter 
- Neteja de l'element 
Protecció de cornisa amb planxa: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de la platina d'acer fixada al suport 
- Col·locació de la làmina fixada a la platina 
- Execució dels junts entre làmines 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport. 
 
ELEMENT DE PLANXA: 
Els junts entre les peces, s'han de fer per cavalcament. En els cavalcaments els orificis de fixació han de permetre els moviments 
de dilatació. 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de coure o 
visos de bronze o aliatge de coure 
La subjecció de les planxes he d'estar feta amb grapes d'ancoratge, amb la vora de la planxa doblegada encaixada en les patilles 
de la grapa. Les grapes han de ser de metall compatible amb el de la planxa. 
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé el metall. 
Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant fixacions mecàniques. 
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos. 
L'extrem de la patilla de la grapa d'ancoratge, oposat al de l'unió amb la planxa, ha de quedar doblegat i cobrir els caps de les 
fixacions per tal d'evitar que facin malbé la planxa. 
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall. 
La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui posible per unió engrapada, per tal de permetre el lliure moviment de les 
planxes. 
El sentit del cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut de l'aigua. 
La vora lliure ha de quedar fixada mitjançant claus clavats en un dels seus extrems, per l'altre les peces han de quedar fixades 
entre elles. 
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Els extrems de dues planxes contigües es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre si. Els extrems han de quedar doblegats 
en angle recte. 
L'extrem de la planxa inferior del faldó ha de quedar engrapat amb les grapes d'ancoratge del ràfec. 
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, per tal d'absorbir els moviments. 
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany. Les vores del junt de dilatació s'han de fer 
doblegades i encaixades. 
El tapajunts ha de quedar col·locat sobre el llistó i cavalcar sobre els extrems laterals de la planxa. 
Els tapajunts han de quedar fixats al llistó amb dos claus amb volandera de plom. Ha de quedar fixat en el cavalcament entre 
peces. 
Els trams de tapajunts han de cobrir completament la unió entre dues planxes. Ha de quedar engrapat amb els extrems laterals 
de dues planxes contigues, juntament amb les grapes d'ancoratge. 
Distància entre junts de dilatació:  <= 600 cm 
Distància entre els junts consecutius (planxa de plom):  <= 150 cm 
Junts transversals:  Llargària del cavalcaments per a fer el plec: 
- Plec planxa superior:  >= 35 mm 
- Plec planxa inferior:  >= 70+15 mm 
Plec planxa lateral:  >= 35 mm 
Doblec de la vora de la grapa d'ancoratge sobre la xapa:  >= 15 mm 
Cavalcament entre peces del tapajunts:  >= 50 mm 
Llargària dels trams del tapajunts:  <= 2 m 
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa:  >= 20 mm 
Separació de les patilles d'ancoratge als extrems:  >= 10 cm 
Grapes d'ancoratge: 
- Nombre de grapes:  2 grapes/planxa 
- Nombre de fixacions:  2-3 
Distància entre els punts de fixació: 
- Planxa de zinc, coure o alumini :  <= 50 cm  
- Planxa de plom:  <= 10 cm 
Cavalcaments: 
- Planxa de plom:  >= 2,5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 
 
VORA LLIURE I ABOCADOR A LA CANAL DE PLANXA: 
Els junts entre les peces de planxa de zinc, s'han de soldar amb estany. 
L'element ha de cavalcar sobre la canal. 
Cavalcaments: 
- Vora lliure i abocador sobre canal:  >= 2,5 cm 
- Vora lliure de dues peces de planxa:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m,  ± 15 mm/total 
 
VORA LLIURE DE PEÇA DE MORTER DE CIMENT: 
La peça ha de cavalcar en un extrem amb la peça extrema per l'encaix i per l'altre protegir el front del pla de façana. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
Cavalcament en el sentit de la pendent: 
- Pendent < 30%:  15 cm 
- Pendent entre el 30% i el 40%:  13 cm 
- Pendent > 40%:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació entre dues teules consecutives:  ± 5 mm 
- Alineació de la filada:  ± 10 mm 
 
RÀFEC AMB TRES FULLS DE MAÓ CERÀMIC COL·LOCAT AMB MORTER 
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. 
Els diferents gruixos de maó han d'anar col·locats a trencajunt. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m 
 
PROTECCIÓ DE CORNISA AMB PLANXA: 
La platina d'acer ha d'estar sòlidament fixada al suport. 
La planxa metàl·lica ha de cobrir completament la platina i en el seu remat ha de volar formant un trencaaigües. 
La planxa metàl·lica ha de quedar sòlidament fixada a la platina d'acer. 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
 
ELEMENT DE PLANXA: 
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix. 
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 
(roure, castanyer, teca, etc.). 
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. 
 
ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
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. 
El suport i les peces per col·locar que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la humitat necessària per tal de que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
E5ZH - CANALS EXTERIORS, BUNERES I REIXES DE DESGUÀ S 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZH4EN7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col.locada amb peces especials i connectada al baixant 
- Bunera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques 
- Bunera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent. 
- Bunera de fosa col·locada amb morter. 
- Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L 
- Prolongació recta per a bunera de goma termoplàstica connectada al baixant. 
S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- PVC rígid 
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 
- Planxa d'acer galvanitzat 
S'han considerat les següents col·locacions per a la reixa de desguàs: 
- Fixada amb morter de ciment 
- Ancorada al formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Elements col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
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- Repàs dels junts i neteja final 
Reixa ancorada al formigó: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació en l'element per formigonar 
Prolongació recta per a bunera connectada al baixant: 
- Replanteig de l'element. 
- Connexió per pressió en el baixant. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
 
CANAL EXTERIOR: 
En la canal de PVC, els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. En les de PVC, mai s'han de fer per escalfament 
o deformació de la canal. 
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. 
En la canal de PVC, la unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. 
El cavalcament 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, en la canal de planxa de zinc, o química, 
en la de PVC. 
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm 
Distància entre suports i junts de dilatació: 
+----------------------------------------------+ 
¦Material de ¦  Distància   ¦ Distància entre  ¦ 
¦ la canal   ¦entre suports ¦junts de dilatació¦ 
¦            ¦     (cm)     ¦      (cm)        ¦ 
¦------------¦--------------¦------------------¦ 
¦Planxa      ¦    <= 50     ¦    <= 600        ¦ 
¦PVC rígid   ¦    <= 70     ¦    <= 1200       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm 
- Alineació respecte al plànol de façana: 
     - Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
     - PVC, ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
 
CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER: 
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 de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm 
 
BUNERA: 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bunera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. 
En la bunera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bunera, i no 
ha de penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bunera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. 
La base de la bunera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. 
La bunera de PVC o goma termoplèstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la bunera de fosa i el paviment:  ± 5 mm 
 
REIXA DE DESGUÀS: 
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. 
Junt entre el bastiment de suport i el paviment:  0,3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment:  - 5 mm 
- Nivell entre dues reixes consecutives:  ± 1,4 mm 
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport:  - 0,5 mm 

- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment:  ± 1 mm 
- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total 
 
PROLONGACIÓ RECTA: 
Ha de quedar unit per pressió al extrem del baixant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
 
CANAL EXTERIOR: 
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 
 
ELEMENT DE PLANXA: 
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 
(roure, castanyer, teca, etc.). 
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. 
 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C  i sense pluja. 
La bunera 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 bunera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. 
 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
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. 
 
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER: 
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. 
 
REIXA ANCORADA AL FORMIGÓ: 
S'ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posició prevista. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CANAL EXTERIOR O REIXA DE DESGUÀS RECTANGULAR: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
BUNERA O PROLONGACIÓ RECTA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
REIXA CIRCULAR: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
E5ZJ - CANALS EXTERIORS II 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZJCZ6P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col.locada amb peces especials i connectada al baixant 
S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- PVC rígid 
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 
- Planxa d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
 
CANAL EXTERIOR: 
En la canal de PVC, els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. En les de PVC, mai s'han de fer per escalfament 
o deformació de la canal. 
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. 
En la canal de PVC, la unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. 
El cavalcament 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, en la canal de planxa de zinc, o química, 
en la de PVC. 
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm 
Distància entre suports i junts de dilatació: 
+----------------------------------------------+ 
¦Material de ¦  Distància   ¦ Distància entre  ¦ 
¦ la canal   ¦entre suports ¦junts de dilatació¦ 
¦            ¦     (cm)     ¦      (cm)        ¦ 
¦------------¦--------------¦------------------¦ 
¦Planxa      ¦    <= 50     ¦    <= 600        ¦ 
¦PVC rígid   ¦    <= 70     ¦    <= 1200       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm 
- Alineació respecte al plànol de façana: 
     - Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
     - PVC, ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
 
CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER: 
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 de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
 
CANAL EXTERIOR: 
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 
 
ELEMENT DE PLANXA: 

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 
(roure, castanyer, teca, etc.). 
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. 
 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
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. 
 
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER: 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CANAL EXTERIOR O REIXA DE DESGUÀS RECTANGULAR: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E63 - TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES 
E63D - TANCAMENTS DE PLAQUES ALLEUGERIDES DE FORMIG Ó ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E63DV1A1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'element de tancament mitjançant plaques prefabricades de formigó. 
S'han considerat els següents elements: 
- Plaques conformades llises de formigó armat 
- Plaques alveolades de formigó pretensat 
- Plaques de ciment reforçat amb fibra de vidre (GRC) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les plaques 
- Fixació amb els elements de l'estructura 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
El conjunt acabat ha de tenir un color i una textura uniforme. 
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 
Han de quedar ben encaixades entre elles en els acords laterals. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
La part superior ha d'estar protegida de l'entrada d'aigua amb peces especials. 
Els acords en cantonada entre les plaques s'ha de fer amb peces especials, bisellades, escairades o corbades. 
Totes les fixacions han d'estar a la part interior de la placa. 
Les unions laterals entre plaques han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant. 
Els junts s'han de segellar amb un material que garanteixi l'estanquitat del conjunt. 
Punts de fixació per placa:  >=2 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm 
- Aplomat total:  ± 20 mm 
- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm 
- Paral·lelisme del conjunt de plaques:  ± 10 mm 
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- Nivell entre dues plaques consecutives:  ± 2 mm 
- Nivell entre les plaques d'una filada:  ± 10 mm 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els articles 5.4.2 i 5.4.3 de la EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen 
aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Les plaques han de col·locar-se a partir del punt més baix. 
Els junts entre plaques s'han de protegir amb un segellat impermeabilitzant desprès que les plaques s'hagin fixat a l'estructura. 
Les plaques han de quedar fixades com a mínim a nivell del fonaments i en el coronament a nivell de la coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
E65 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
E65A - ENTRAMATS METÀL.LICS PER A DIVISÒRIES DE GUI X LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E65AT001,E65A4545,E65AT002,E65AT003,E65AT004,E65AT005,E65AT006,E65AT007,E65AT008,E65AT009,E65AT010,E65A
T011,E65AT012,E65AT013,E65AT014. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge d'entramat de perfils d'acer galvanitzat subjecte a l'estructura de l'edifici amb fixacions mecàniques, per a suport de 
plaques de cartó-guix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. 
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc). 
La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. 
La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre el dintell. El buit s'ha d'encerclar amb els 
muntants necessaris i reforçar-lo amb escaires de 20 cm collats als muntants a nivell del terra i de l'acord amb el dintell. 
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements 
pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.). 
Distància entre les fixacions al parament:  <= 60 cm 
Distància de les fixacions extremes d'un perfil al parament més proper:  5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre les fixacions al parament:  + 5 mm 
- Distància entre les fixacions extremes d'un perfil al parament: ± 10 mm 
- Replanteig:  ± 2 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva 
directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. 
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats 
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E66 - MATERIALS PER A MAMPARES DIVISÒRIES 
E66A - MAMPARES DIVISÒRIES AMB PERFILS D'ACER, FIXE S 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E66AU005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envà format per un bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d’acer o d'alumini, cobert amb planxes d'aglomerat de 
fusta, plàstic, vidre o d'altres, que serveix per dividir locals. 
S’han considerat els tipus següents: 
- Mampares amb perfils d'acer 
- Mampares amb perfils d’alumini 
La unitat de obra comprèn les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació del bastidor 
- Col·locació de l'emplafonat 
- Acabament i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han d'utilitzar per alçades superiors a 3,5 m. 
Entre els perfils metàl·lics i el sostres ha de quedar col·locat un perfil continu de cautxú o material elàstic per absorbir els 
moviments. 
Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjançant els tensors disposats en els perfils 
horitzontals superiors. 
La resta de perfils complementaris han d’anar fixats als perfils bàsics mitjançant visos de pressió col·locats cada 25 cm com a 
màxim. 
El conjunt ha de quedar pla i aplomat. 
La superfície d’acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 
Les fixacions dels perfils s’han de col·locar en els forats previstos. 
Les característiques generals en quan a especificacions dels perfils, així com dels elements d'acoblament, tensors, pomel·les, 
etc., corresponents a les mampares d'acer i a les mampares d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les "Normas 
Tecnológicas de la Edificación" PMA i PML, respectivament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les operacions necessàries pel seu correcte 
acabament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTE-PMA/1977 Particiones: MAMPARAS DE ACERO. 
NTE-PML/1976 Particiones: MAMPARAS DE ALEACIONES LIGERAS. 
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E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E75 - MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC AUTOPROTEGIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7515VB1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de làmines de policlorur de vinil sense armadura o 
amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester. 
S'han considerat els tipus de làmines següents: 
Làmina resistent a l'intempèrie 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Adherides a la base amb adhesiu 
- Sense adherir 
- Col·locada amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membrana adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Membrana no adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element separador 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Membrana fixada mecànicament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.). 
Ha de ser estanca. 
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 
En la membrana adherida, s'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. 
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements 
que la traspassin. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, per efecte de la retracció, dels 
paraments verticals del perímetre. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts 
de dilatació de la capa de pendents. 
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la 
membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser 
contínua sobre el junt. 
La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a 
pressió. 
Angles (acord aixamfranat): 
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm 
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm 
Cavalcaments:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 15 mm 
- Cavalcaments:  ± 10 mm 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els 
elements que la traspassin. 
Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. 

S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. 
Nombre de fixacions (alçada edifici < 8 m): 
- En la zona interna:  >= 3 unitats/m2 
- En les vores:  >= 6 unitats/m2 
Separació entre línies de fixacions:  <= 2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C. 
Característiques del suport: 
- Pendent:  >= 2% 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Rugositats:  <= 1/3 del gruix de la làmina 
- Resistència a la compressió:  >= 2 kp/cm2 
- Humitat:  <= 5% 
Els cavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. 
Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir temperatures > 30°C. 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s’han de protegir, també, del 
sol. 
MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU: 
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. No han 
de quedar bosses d'aire. 
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina. 
MEMBRANA NO ADHERIDA O FIXADA MECÀNICAMENT: 
Les làmines s'han d'unir entre elles per: 
- Soldadura química: amb un agent de soldadura per fusió en fred 
- Soldadura en calent: fusió del material al aplicar calor i per pressió 
- Adhesiu: aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que 
conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 104416:1992 Plásticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas impermeabilizantes formadas con 
láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado. 
 
 
E76 - MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E763220L,E763Z00L. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Adherides a la base amb adhesiu 
- Adherides a la base amb adhesiu i segellat de junts amb cordó de massilla 
- Semiadherides a la base amb franges d'adhesiu 
- Sense adherir 
- Adherides a la base amb adhesiu i reforçades amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membranes adherides o semiadherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu 
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- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Membrana no adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element separador 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Membrana fixada mecànicament: 
- Neteja i preparació de la làmina 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la làmina 
- Col·locació de les fixacions 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.). 
Ha de ser estanca. 
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements 
que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana. 
No ha de quedar tibada. 
La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L’amplària i 
separació de les bandes ha de ser la indicada en la DT o, en el seu defecte, la que estableixi la DF. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts 
de dilatació de la capa de pendents. 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. L'extrem de la membrana ha de quedar encastat dins d'una regata o fixat al parament amb un perfil d'acabament. En 
ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada. 
Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. 
S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa. 
Els acords de la membrana amb els elements singulars han de quedar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Acords amb els paraments verticals: 
- Angles:  >= 135° 
- Radi:  >= 2 cm 
Cavalcaments: 
- Fets a obra:  8 cm 
- Vulcanitzats:  >= 2,5 cm 
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 15 mm 
- Cavalcaments:  ± 5 mm 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
Ha de quedar totalment adherida al suport. 
Ha de quedar unida al suport amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució i amb fixacions mecàniques. 
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement. 
El nombre i la separació entre les fixacions ha de ser l'indicat a la DT o, en el seu defecte, el que determini la DF. 
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA: 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 
+--------------------------------+ 
¦Forma de col·locació ¦ Pendent  ¦ 
¦de la membrana       ¦          ¦ 
¦---------------------¦----------¦ 
¦Adherida o           ¦  >= 1%   ¦ 
¦semiadherida         ¦  <= 30%  ¦ 

¦---------------------¦----------¦ 
¦Sense adherir        ¦  <= 3%   ¦ 
¦---------------------¦----------¦ 
¦Clavada              ¦  >= 30%  ¦ 
+--------------------------------+ 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Resistència a la compressió:  >= 2 kp/cm2 
- Humitat:  <= 5% 
Prèviament a l'execució de les unions entre làmines, s'han de netejar amb betzina les zones per unir. No s'han d'unir més de 3 
làmines en el mateix punt. 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU: 
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. No han 
de quedar bosses d'aire. 
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina. 
MEMBRANA NO ADHERIDA: 
La col·locació de la membrana s'ha de començar per la part alta, per previndre l'entrada d'aigua sota la membrana. 
La membrana no s'ha de fixar perimetralment abans que estiguin fetes totes les unions. 
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA: 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que 
conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7A - BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7A1220N. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre el suport. 
S'han considerat els materials següents: 
- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes 
- Làmina bituminosa 
- Full d'alumini 
- Làmina de polietilè 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt 
- Làmina bituminosa, full d’alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barrera amb pel·lícula bituminosa: 
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació del producte amb les capes necessàries 
Barrera amb làmina bituminosa col·locada no adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element separador 
- Col·locació de la làmina 
Barrera amb làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt: 
- Neteja i preparació del suport 
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- Aplicació de l'emprimació 
- Col·locació de la làmina 
Barrera amb full d’alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats. 
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior. 
BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA: 
L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel·lícula sòlida, uniforme i contínua. 
Ha de tenir la dotació prevista. 
BARRERA AMB LÀMINES: 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
Els cavalcaments en les làmines bituminoses, han d'anar soldats en tota la seva llargària. 
Cavalcaments: 
- Làmines bituminoses: >= 8 cm 
- Fulls d’alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm 
- Feltre: >= 5 cm 
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT: 
Ha de quedar totalment adherida al suport. 
La capa d'oxiasfalt ha de ser contínua. 
LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA: 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA: 
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus oliosos i 
antiadherents. 
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca. 
BARRERA AMB LÀMINES: 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C per la làmina tipus LO o a -5°C per la làmina tipus LBM i els 35°C. 
Característiques del suport: 
- Rugositat:  <= 1 mm 
- Humitat:  <= 5% 
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA COL·LOCADA NO ADHERIDA: 
Les làmines s'han d'adherir entre elles per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. 
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT: 
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. 
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans no es refredi. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en calder a. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
BARRERA AMB LÀMINES: 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7B - LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7B11M0L. 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè 
- Feltre de polipropilè/polietilè 
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS I AÏLLAMENTS ACÚSTICS 
E7C2 - AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C23671. 
 
 
E7C4 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE  VIDRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C4Z711. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb morter 
- Amb adhesiu 
- Amb oxiasfalt 
- Fixades mecànicament 
- Sense adherir 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
IES NUMANCIA – SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 

Página 20 
  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de 
quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el 
desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE  ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C9Z501,E7C9H801. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb morter 
- Amb adhesiu 
- Fixades mecànicament 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de 
quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el 
desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7D - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
E7D2 - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTERS DE PERL ITA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7D21723. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals 
- Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o 
lineals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament estès amb mitjans manuals: 
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa del material 
Aïllament projectat: 
- Neteja i preparació del suport 
- Projecció del material en varies capes 
- Cura 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes. 
AÏLLAMENT ESTÈS AMB MITJANS MANUALS: 
La superfície del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos. 
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Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 10 mm/3 m 
AÏLLAMENT PROJECTAT: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. 
L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. 
Toleràncies d'execució: 
+----------------------------------+ 
¦Gruix de l'aïllament ¦Tolerància  ¦ 
¦       (cm)          ¦  (mm)      ¦ 
¦---------------------¦------------¦ 
¦     2 - 2,5         ¦- 2 / + 15  ¦ 
¦     3 - 4           ¦- 3 / + 15  ¦ 
¦       5             ¦- 5 / + 15  ¦ 
+----------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter. 
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. 
S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. 
No s'han d'afegir additius al producte preparat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad en caso de incendio DB-SI. 
 
 
E8 - REVESTIMENTS 
E82 - ENRAJOLATS 
E823 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE VALÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E823123V. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o verticals 
i arrimadors. 
S’han considerat els revestiments següents: 
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors 
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola existent, en interiors 
S'han considerat els morters següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos. 
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
S'han de respectar els junts estructurals. 

Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa 
d’altres condicions. 
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona. 
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona. 
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2 
Junts: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Situació   ¦   Distància entre  ¦   Amplària dels  ¦ 
¦del parament ¦ junts de dilatació ¦junts de dilatació¦ 
¦             ¦        (m)         ¦       (mm)       ¦ 
¦-------------¦--------------------¦------------------¦ 
¦  Interior   ¦       <= 8         ¦       >= 10      ¦ 
¦  Exterior   ¦       <= 3         ¦       >= 10      ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Gruix del morter: 
+---------------------------------+ 
¦Tipus de morter ¦Gruix del morter¦ 
¦                ¦      (mm)      ¦ 
¦----------------¦----------------¦ 
¦    Morter      ¦     10 - 15    ¦ 
¦ Morter adhesiu ¦      2 - 3     ¦ 
+---------------------------------+ 
ENRAJOLAT: 
Els junts del revestiment han de ser rectes. 
Amplària dels junts i planor: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦    Tipus rajola     ¦ Situació  ¦ Amplària junts¦ Tolerància¦ Planor   ¦ 
¦                     ¦ parament  ¦      (mm)     ¦    (mm)   ¦(mm/2 m)  ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦Comuna d'elaboració  ¦ interior  ¦      >= 1     ¦   ± 0,5   ¦  ± 2     ¦ 
¦mecànica o fina,     ¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦valència, esmaltada o¦ exterior  ¦      >= 1     ¦   ± 1     ¦  ± 2     ¦ 
¦vidriada             ¦           ¦               ¦           ¦          ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦Comuna d'elaboració  ¦ interior  ¦      >= 5     ¦   ± 2     ¦  ± 4     ¦ 
¦   manual            ¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦                     ¦ exterior  ¦      >= 5     ¦   ± 2     ¦  ± 4     ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦Refractària o Gres   ¦         - ¦           -   ¦   ± 1     ¦  ± 2     ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
TRENCADÍS: 
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT 
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigu i superior a 50 km/h o 
plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i 
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
ENRAJOLAT: 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir l'adherència 
del morter adhesiu. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 
m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2,00 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 brancals, 
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E83 - APLACATS 
E83F - APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83FUE15,E83FU015,E83FUH05,E83FUHT5,E83FUFX5,E83FUHT6,E83FUFT7,E83FUFF5,E83FU0T9,E83FUTF9,E83FUT01,E
83F5003,E83FUT12,E83FUF05. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment realitzat amb plaques de diferents materials col·locades en obra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de fibres de fusta aglomerades amb ciment pòrtland col·locades a l'obra mitjançant fixacions mecàniques. 
- Plaques de guix laminat 
S’han considerat els tipus de col·locació següents per a les plaques de guix laminat: 
- Sobre perfileria 
- Directament sobre el parament amb tocs de guix 
- Directament sobre el parament amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre perfileria: 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als muntants 
- Segellat dels junts 
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix: 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts 
Col·locació directament sobre el parament amb fixacions mecàniques: 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig 
- Fixació de les plaques 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell 
previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF En qualsevol cas, no han de quedar tires de 
menys de 40 cm. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals. 

COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA: 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX: 
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat, cal que la coberta i el tancament de l’edifici s’hagin acabat, inclosa la 
fusteria dels buits d’obra que quedin en l’àmbit d’actuació. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d’entrar perpendicularment al pla de la placa, i la 
penetració del cap ha de ser la correcta. 
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats 
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E83Q - APLACATS AMB PLANXES METÀL·LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83QWX25,E83QU025,E83QZ025. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments amb planxes ondulades d’acer galvanitzat, col·locades amb fixacions mecàniques sobre subestructura de perfils. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la planimetria de la façana 
- Replanteig de la façana i col·locació de les esquadres a les distàncies establertes 
- Aplomat i fixació dels perfils a les esquadres 
- Preparació de les planxes (talls, forats, etc) 
- Replanteig de l’especejament en el parament 
- Fixació de les planxes als muntants 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els perfils han de quedar fixats sòlidament al parament. 
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical. 
Els perfils han de quedar alineats. 
Al revestiment acabat no hi ha d’haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, etc.). 
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d’estar polits. 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable i ha de quedar al nivell previst. 
El conjunt dels elements col.locats ha de ser estanc. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
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Les peces han de cavalcar entre elles. 
Els cavalcaments laterals entre planxes han de quedar protegits del vent dominant. 
Les planxes s’han de fixar amb cargols autorroscants d’acer cadmiat o galvanitzat i han de portar una volandera d’estanquitat. 
Cavalcament entre planxes: 
- Sobre la planxa inferior:  >= un quart d’onda 
- Sobre la planxa lateral:  10-15 cm 
Gruix de la planxa:  >= 0,75 mm 
Separació entre perfils verticals:  <= 1,5 m 
Toleràncies del suport: 
Aplomat:  ± 2 cm en tota l’alçària de la façana. Si es supera aquest valor s’han d’utilitzar perfils regulables. 
Toleràncies d’execució de l’entramat de perfils: 
- Distància entre els eixos dels perfils:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 3 mm/2 m 
- Nivell: ± 5 mm 
- Verticalitat:  ± 3 mm/2 m 
- Alineació entre perfils consecutius:  ± 10 mm 
Toleràncies d’execució de l’aplacat: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 3 mm/2 m 
- Aplomat:  4 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen 
aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
La manipulació de les plaques (talls, forats, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Les planxes han de col.locarse de dalt a baix. 
Les fixacions han de ser de materials anticorrosius i han d’entrar perpendicularment al pla de la placa. 
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa d’acer galvanitzat amb el guix, els morters de calç i de ciment portland frescos i amb 
les fustes dures (roure, castanyer, etc.), l’acer no protegit a la corrosió i amb l’aigua que prèviament ha estat en contacte amb el 
coure. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E84 - CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E844ZV3A,E844ZE1A,E844L03A,E844ZF1A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques de diferents materials suspeses del sostre. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques d’escaiola 
- Plaques de fibres minerals o vegetals 
- Plaques de guix laminat 
- Plaques metàl·liques 
- Lamel·les de PVC o metàl·liques 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat: 
- Replanteig del nivell del cel ras 
- Fixació dels tirants de filferro al sostre 
- Col·locació de les plaques 
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 
- Segellat dels junts 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col·locació dels perfils perimetrals d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama 
- Col·locació de les plaques 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. 
En les plaques de guix laminat, no hi ha d’haver defectes apreciables en les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa enguixada. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/m 
- Nivell:  ± 10 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. 
Separació entre punts de suspensió:  <=  1250 mm 
Fletxa màxima dels perfils de l'entramat:  <= 1/360 de la llum 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació dels perfils:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- 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. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-RTP/1973 Revestimientos de Techos: PLACAS 
 
 
E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS 
E865 - REVESTIMENTS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E865R010,E865ZX20,E865R01P,E865R03P,E865RV1P,E865RV2P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fibres de fusta i resines sintètiques o taulers de 
fusta premsada amb resines fenòliques, col·locades clavades o adherides sobre enllatat, en paraments interiors o exteriors. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
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- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de l’adhesiu, en el seu cas 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al 
nivell i en la posició prevista. 
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, 
etc.). 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm. 
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna i el tancament hi hagi una ventilació 
constant que eviti la formació d’humitats permanents. 
Junt vertical :  >= 1 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 3 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
Distància entre fixacions: <= 30 cm 
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s’exigeixen al revestiment acabat. 
Les peces han d’anar recolzades com a mínim en dues llates. 
Si en el parament on s’han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina impermeabilitzant entre la llata i el 
parament. 
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per a la circulacó de l’aire per l’interior de 
l’espai buit. 
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s’hagin acabat, inclosa la fusteria dels 
buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU: 
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats 
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E866 - REVESTIMENTS DE SURO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E866U001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents materials, col·locats a l’obra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Planxes de suro col·locades amb adhesiu. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació planxes de suro amb adhesiu: 
- Preparació i comprovació de la superfície de suport 
- Col·locació de l'adhesiu 
- Col·locació de les peces 
- Acabat final de la superfície 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, 
etc.). 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/2 m 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU: 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. 
Les peces s'han de col·locar a tocar. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU: 
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i aplomat que s'exigeixin al parament acabat. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 
L'adhesiu s'ha d'estendre i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 
Un cop acabada la col·locació, s'ha d'aplicar l'acabat final de superfície, en el seu cas. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
PLANXES DE SURO: 
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 a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E89 - PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E898J2A0,E898K2A0,E8981BB0,E89A2BB0,E89A3BB0,E89ABBJ0,E8940BJ0,E89BAEJ0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en 
obra. 
S’han considerat els tipus de superficies següents: 
- Superfícies de fusta 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
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S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de 
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 
afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a 
coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que 
tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i el iminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit 
s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en 
pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: 0% 
- Obertures entre 1 i 2 m2: 50% 
- Obertures > 2 m2: 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat. 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O 
EXTENSIBLES: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: 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. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que s’hagin embrutat. 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% 
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9 - PAVIMENTS 
E92 - SUBBASES 
E921 - SUBBASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E921201F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta autoritzada legalment 
per el tractament d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN 
FOM 891/2004. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos 
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
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La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 
excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal 
manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’equip necessari per aconseguir la densitat prescrita a 
l’apartat anterior. 
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras. 
 
 
E923 - SUBBASES DE GRANULAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9232B91. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada 
per el tractament d’aquests residus. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs 
realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se 
en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà 
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
E9G2 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9G2R68K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb lliscat afegint ciment pòrtland o pols de quars o 
amb l’execució d’una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
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La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i no sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la 
DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
Resistència característica a compressió estimada (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma EHE. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN 
FOM 891/2004. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas 
fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s’han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el 
procés d’enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i 
fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s' ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de 
superar en cap moment els 30°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin 
a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la 
pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h 
si s’utilitzen ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó o si les 
condicions ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc 
en forma de cordó d’alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó 
que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del 
formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la 
situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la 
posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc en una quantitat de 2/3 
del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació 
per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó 
fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu 
cas, ha de complir l’especificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible 
per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al 
mateix temps. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla 
al formigó fresc. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que 
aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície 
del formigó. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials 
adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, 
han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. 
Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui 
en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 
que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras. 
 
 
E9P - PAVIMENTS SINTÈTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E9P1Z010,E9P1Z011. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviment sintètic en làmines o llosetes, col.locat amb adhesiu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC heterogeni, col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en 
calent amb cordó cel·lular o en fred amb PVC líquid. 
- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC homogeni col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en 
calent amb cordó cel·lular o en fred amb PVC líquid. 
- Paviment format amb làmines o peces de linòleum col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb 
cordó cel·lular. 
- Paviment format amb làmines o llosetes de goma, col·locat amb adhesiu. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Paviments de PVC i linòleum: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'adhesiu 
- Col·locació de les làmines o les llosetes 
- Execució dels junts 
- Segellat dels junts 
- Protecció del paviment acabat 
Paviment de goma: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'adhesiu 
- Col·locació de les làmines o les llosetes 
- Execució dels junts entre làmines 
- Neteja de la superfície del paviment 
- Protecció del paviment acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 làmines o les llosetes. 
Les làmines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana de textura uniforme. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Les làmines o les llosetes s'han de col·locar a tocar. 
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 
 
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM: 
Els junts han d’estar soldats en calent per mitjà d'un cordó de soldadura de clorur de polivinil de diàmetre 4 mm o en fred pel 
procediment de soldadura líquida. 
 
PAVIMENT DE GOMA: 
Toleràncies d'execució: 
- Celles:  <= 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre >= 3 
kg/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1). 
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. 
Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i 
després s'ha de tallar i enganxar la superior. 
 
PAVIMENT DE LÀMINES DE PVC I LINÒLEUM: 
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu ús ha de respondre a les 
instruccions del fabricant. 
Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació. 
 
PAVIMENT DE LLOSETES DE PVC I LINÒLEUM: 
Per a la col·locació correcta de les llosetes s'han de traçar uns eixos a partir del centre del local i se n'ha de fer el replanteig. 
Un cop col·locat el paviment s'ha de fer l'acanalat dels junts amb una fondària de 2/3 del gruix de la lloseta i s'ha de procedir a la 
soldadura en calent. 
Un cop feta la soldadura, s'ha de tallar el cordó que sobri de tal manera que la part superior quedi enrasada amb les llosetes. 
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu ús ha de respondre a les 
instruccions del fabricant. 
L'operació de soldadura s'ha de fer al cap de 5 h d'haver col·locat el paviment. 
 
PAVIMENT DE GOMA: 
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. 
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
E9Z4 - ARMADURES PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9Z4RA16. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no 
sigui superior a 0,1 mm. 
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Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 
36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos 
previstos en la DT i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En 
cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons 
s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a de 
seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments 
i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de 
diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg 
de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
EA1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EA1DZFA4,EA1DVA01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes per a un correcte funcionament 
d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base o directament sobre la fàbrica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència 
al vent indicats a la DT. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procés constructiu, i 
d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 
En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adecuats. 
Quan la finestra o balconera van directament col.locades sobre l’obra, el bastiment s’ha de travar a la paret a mesura que aquesta 
es va aixecant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA: 
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La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va 
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en 
altre cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAF2Z89D,EAF2V002,EAF2V012,EAF2V003,EAF2V004,EAF2V005,EAF2V006,EAF2V007,EAF2V008,EAF2V009,EAF2V018,EA
F2V010,EAF2V013,EAF8ZP13,EAF8ZP14,EAF8ZP15,EAF8ZD7D,EAFA1AMU,EAFA3EMU. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un funcionament correcte 
d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col·locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Finestres o balconeres: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
Portes: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
FINESTRES O BALCONERES: 
El bastiment ha de estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, 
separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència 
al vent indicats a la DT. 
PORTES: 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procés constructiu, i 
d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERE S, PORTES I ARMARIS 
EAN5 - BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAN5Z135. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bastiments de base amb tubs d'acer pintat o galvanitzat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Obertura dels caixetins per a introduir les potes de fixació 
- Fixació definitiva i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Si el perfil no està galvanitzat, haurà d'estar pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant. 
Ha d'estar travat a l'obra per mitjà dels elements d'ancoratge. 
La unió del bastiment de base amb la paret o el suport ha d'estar segellada en tot el perímetre. 
Distància entre elements travats a l'obra:  <= 60 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat (enfora):  3 mm 
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment de base ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va 
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en 
altre cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAP - BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PE R A PORTES I ARMARIS 
EAP3 - BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR,  PER A PORTES DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAP36186,EAP3U290. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bastiments de base per a folrar 
- Bastiments de base per a pintar 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per mitjà de fixacions mecàniques. 
Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm 
Nombre ancoratges al cabiró superior: 
- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 
- Amplària > 175 cm:  4 
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. La manera de col·locar el 
bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del tapajunts. 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés 
constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els 
forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.). 
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va 
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en 
altre cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAPG - FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA XAPAD A AMB MELAMINA, PER A PORTES DE 
FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAPGU130,EAPGU280. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Folrat de bastiment de base amb la peça de galze i les de tapajunts. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del bastiment de base 
- Replanteig de les peces que conformen el folre 
- Ajust i col·locació definitiva 
- Col·locació de massilla als forats dels claus 

- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una sola peça del folre. 
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat. 
El folre dels travessers ha de quedar horitzontal. 
Els tapajunts han de cubrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el revestiment de la paret. 
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base. 
Toleràncies: 
- Aplomat:  ± 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Pla de trobada en els angles:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció dels folres durant tot el procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAQDU135,EAQDZ136,EAQDU1EI,EAQDD286,EAQDCS75,EAQDD276,EAQDC100,EAQDC101. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 
- Exteriors 
- Interiors 
- D'armari 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
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 D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 
PORTES D'ARMARI: 
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3 
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAS - PORTES TALLAFOCS 
EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EASAV2KB,EASAV1BB,EASAV3KB,EASAVXB4,EASAVXB2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d’accionament manual o automàtic per termofusible. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Portes de fulles batents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 1 mm 
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora) 
PORTES DE FULLES BATENTS: 
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. 
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm ) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, 
etc. 
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu 
cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad en caso de incendio DB-SI. 
 
 
EAV - PERSIANES 
EAV4 - PERSIANES DE LLIBRET D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAV4Z001,EAV4Z002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Persianes de llibret i gelosies, col·locades sobre fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Persiana de llibret fixa, amb lamel·les fixes o mòbils 
- Persiana de llibret practicable, amb lamel·les fixes o mòbils 
- Persiana de gelosia amb lamel·les mòbils 
S'han considerat els materials següents: 
- Acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació dels suports o ancoratges 
- Muntatge de la persiana 
- Col·locació de mecanismes de tancament i subjecció 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar ben aplomades, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà previstos. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Pla previst de la persiana respecte a la paret:  ± 2 mm 
PERSIANES PRACTICABLES: 
La persiana ha d'obrir i tancar correctament. 
Distància entre frontisses:  <= 80 cm 
PERSIANES FIXES: 
Han d'estar travades a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció de la persiana contra impactes durant tot el procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAVT - PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAVTV001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt format per dues guies laterals, un torn d’arrollament superior amb suports i mecanisme d’accionament fixats 
mecànicament, i una cortina de teixit de fibra de vidre recoberta de PVC fixada al torn, amb un contrapès guiat a la seva part 
inferior. 
S'han considerat els tipus de cortina següents: 
- Amb accionament per cordill 
- Amb accionament per torn 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Subministrament de les cortines en conjunts preparats per a muntar 
- Fixació del torn, les guies i els mecanismes d’accionament 
- Fixació del teixit al torn i al contrapès inferior, introduint-lo a les guies 
- Regulació dels topes de recorregut i dels mecanismes d’accionament 
CONDICIONS GENERALS: 
La cortina ha d'obrir i tancar correctament. 
La cortina, el torn i els mecanismes d'elevació han de ser accessibles quan la cortina estigui desenrotllada. 
Franquícia entre el contrapès i les guies:  5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
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- Aplomat:  2 mm/m (enfora) 
- Verticalitat dels mecanismes d’accionament:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de muntatge no ha de generar obstacles que puguin deteriorar els elements o dificultar-ne el moviment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒR IES PRACTICABLES 
EAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAZ1U010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Perfils de fusta per a cobrir la junta entre el bastiment i el parament acabat de la paret, col·locats amb puntes, tapades amb 
massilla. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació dels perfils 
- Segellat dels forats de la porta 
CONDICIONS GENERALS: 
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat. 
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària. 
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició. 
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre les arestes del bastiment:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EB1 - BARANES 
EB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB12Z8AM,EB12Z8ZM. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, col·locades en la seva posició 
definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl.lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui 
l'esmentada variació d'alçada. 
L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m 
o sobre la bora superior de l’element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 
- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d’ús comercial o d’ús pública 
concurrència, en zones comunes d’edificis d’ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’estar separada una distància de 
50 mm com a màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb 
fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació i, alhora, han de mantenir 
l'aplomat de l’element fins que quedi fixat definitivament al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució 
fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi 
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad de utilización DB-SU. 
*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
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EB9 - SENYALITZACIÓ INTERIOR 
EB92 - SENYALITZACIÓ 
EB92U - SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB92U000. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o altres usos, col.locats en la seva posició 
definitiva amb el sistema de fixació previst. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Amb fixacions mecàniques 
- Amb adhesiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació de l'element 
- Neteja 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la D.F. 
Ha de tenir col.locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. 
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell ± 5 mm 
     - Aplomat ± 1 mm/15 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El parament on s'ha de col.locar ha d'estar totalment acabat. 
 
PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT: 
No s'han de produïr danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col.locació. 
No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
 
CARÀCTER NUMÈRIC COL.LOCAT AMB ADHESIU: 
El parament on s'ha de col.locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa. 
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter 
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col.locada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
EC - ENVIDRAMENTS 
EC1 - VIDRES PLANS 
EC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC151B03. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d’obra, o millora acústica 
de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidre laminar de seguretat 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Col·locació amb llistó de vidre 
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 
- Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregular 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació amb llistó de vidre: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregular: 
- Confecció de plantilles 
- Retall a mida del vidre 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació d’una primera capa de màstic en el perímetre del buit 
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d’obra 
- Fixació del vidre al buit d’obra 
- Aplicació d’un cordó de màstic omplint l’espai entre el vidre i el buit 
- Allisat del màstic i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. 
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
El conjunt ha de ser totalment estanc. 
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. 
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi 
amb la indicada com a tal pel fabricant. 
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 
Alçària del galze i franquícia perimetral: 
- Vidre laminar o simple: 
+-------------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦ 
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦ 
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Franquícia lateral i amplària del galze: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
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¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia lateral i amplària del galze: 
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar: 
+----------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
+----------------------------------------------+ 
VIDRE TREMPAT: 
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE: 
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distància 
d'1/10 de la seva llargària. 
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre. 
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
Amplària de les falques: 
- Vidre laminar o de protecció al foc: 
+-------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦ 
¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦ 
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦ 
¦--------¦---------¦------------¦ 
¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦ 
¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦ 
¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦ 
¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦ 
¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦ 
+-------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot el seu perímetre. 
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que 
la dimensió no ho sigui: 

VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EC17 - VIDRES AÏLLANTS DE DUES LLUNES INCOLORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC171B24. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d’obra, o millora acústica 
de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidre aïllant o resistent al foc 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Col·locació amb llistó de vidre 
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació amb llistó de vidre: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. 
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
El conjunt ha de ser totalment estanc. 
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. 
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 
Alçària del galze i franquícia perimetral: 
- Vidre amb cambra d’aire: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
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+--------------------------------------------------------------+ 
Franquícia lateral i amplària del galze: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia lateral i amplària del galze: 
- Vidre amb cambra d’aire: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
VIDRE TREMPAT: 
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE: 
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distància 
d'1/10 de la seva llargària. 
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre. 
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
Amplària de les falques: 
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d’aire)+ 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària de les falques (vidre aïllant): 
+------------------------------------+ 
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que 
la dimensió no ho sigui: 
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
 
 
EC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VI DRE LAMINAR DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1F1A23. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d’obra, o millora acústica 
de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidre aïllant o resistent al foc 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Col·locació amb llistó de vidre 
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació amb llistó de vidre: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. 
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
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El conjunt ha de ser totalment estanc. 
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. 
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi 
amb la indicada com a tal pel fabricant. 
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 
Alçària del galze i franquícia perimetral: 
- Vidre amb cambra d’aire: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Franquícia lateral i amplària del galze: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia lateral i amplària del galze: 
- Vidre amb cambra d’aire: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 

VIDRE TREMPAT: 
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE: 
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distància 
d'1/10 de la seva llargària. 
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre. 
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
Amplària de les falques: 
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d’aire)+ 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària de les falques (vidre aïllant): 
+------------------------------------+ 
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que 
la dimensió no ho sigui: 
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
 
 
EC1G - VIDRES AÏLLANTS DE DOS VIDRES LAMINARS DE SE GURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1GU000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d’obra, o millora acústica 
de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Vidre aïllant o resistent al foc 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Col·locació amb llistó de vidre 
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació amb llistó de vidre: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. 
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
El conjunt ha de ser totalment estanc. 
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. 
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi 
amb la indicada com a tal pel fabricant. 
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 
Alçària del galze i franquícia perimetral: 
- Vidre amb cambra d’aire: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Franquícia lateral i amplària del galze: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia lateral i amplària del galze: 
- Vidre amb cambra d’aire: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
VIDRE TREMPAT: 
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE: 
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distància 
d'1/10 de la seva llargària. 
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre. 
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
Amplària de les falques: 
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d’aire)+ 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària de les falques (vidre aïllant): 
+------------------------------------+ 
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que 
la dimensió no ho sigui: 
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: 
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- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
 
 
ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ED1 - DESGUASSOS I BAIXANTS 
ED15 - BAIXANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED15B701. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baixants d’instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC, fibrociment NT, planxa galvanitzada, planxa galvanitzada 
prelacada, coure, zinc titani i amb peces de ceràmica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Baixants amb tub: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
Baixants amb peces de ceràmica: 
- Col·locació de les peces 
- Unió de les peces amb morter 
- Col·locació d'accessoris 
CONDICIONS GENERALS: 
El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. Ha de ser estanc. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una sota la valona (si es tracta de PVC) i la resta a intervals 
regulars. 
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. 
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. 
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 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 de 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
ED35 - PERICONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED354962,ED351442,ED352752. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic, amb solera de formigó, parets de maó calat, totxana o maó foradat, 
arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o per a col·locar posteriorment una tapa registrable. 
- Formació de pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, amb tapa de formigó prefabricat. 
 
PERICÓ FABRICAT ‘IN SITU’: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa fixa, en el seu cas 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
PERICÓ FABRICAT ‘IN SITU’: 
El pericó 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 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
L’elecció del tipus de pericó a construir en un lloc determinat es farà un cop definides les necessitats funcionals del projecte. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d’entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
Toleràncies d'execució: 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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PERICÓ FABRICAT ‘IN SITU’: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35° C sense pluja. 
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. 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la D.F. ho consideri necessari 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
ED5 - DRENATGES 
ED51 - BUNERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED515120. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial dels paviments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bunera col·locada amb morter 
- Bunera adherida sobre làmina bituminosa en calent 
- Morrió col·locat amb morter 
- Substitució de bunera i reixa de desguàs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb morter: 
- Replanteig 
- Col·locació caixa de la bunera 
- Execució de les unions amb els tubs 
- Fixació de la bunera amb morter 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, materials sobrants, etc 
Elements adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Substitució de bunera i reixa de desguàs: 
- Identificació de la bunera a substituir 
- Extracció de la reixa i de la bunera i retirada del material d’unió, en el seu cas 
- Col·locació de la bunera i de la reixa 
- Neteja de la zona de treball 
- Trossejada i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
BUNERA: 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bunera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. 
En la bunera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bunera, i no 
ha de penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bunera de fosa, de poliamida o de etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment. 
La bunera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la bunera i el paviment: -2 mm, 0 mm 
MORRIÓ: 
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bunera amb els procediments indicats pel fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C  i sense pluja. 
La bunera 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 bunera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
ED7 - CLAVEGUERONS 
ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED7FP90S,ED7FP80S,ED7FPA0S,ED7FS90S,ED7FSA0S. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre. 
- En rasa, sobre llit d'assentament de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col.locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col.locació i unió dels tubs 
- Col.locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
- Execució de la solera de formigó 
- Col.locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament 
- Realització de proves sobre la tuberia instal.lada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
 
PENJAT DEL 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 encastades, repartides a intervals regulars. 
Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
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La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
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 
 
SOBRE LLIT D'ASSENTAMENT DE FORMIGÓ: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs 
ovoides. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la 
massa. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal.lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i 
d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
     - En zones amb trànsit rodat >= 100 cm 
     - En zones sense trànsit rodat >= 60 cm 
Amplària de la rasa >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat <= 1 kg/cm2 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PENJAT DEL SOSTRE: 
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. 
 
SOBRE LLIT D'ASSENTAMENT DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als 
especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el 
desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el correcte 
funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col.locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
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. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer 
la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col.locar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SOBRE LLIT D'ASSENTAMENT DE FORMIGÓ: 
EHE REAL DECRETO 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 
ORDEN 15/9/1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
5.1-IC Drenaje 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de careteras 5.2.-IC: Drenaje superficial 
 
EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
EE2 - CALDERES 
EE22 - CALDERES DE GAS AMB CREMADORS ATMOSFÈRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE22BN00,EE22BN01. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Calderes de fosa o de planxa d'acer col.locades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a calefacció 
- Per a calefacció i aigua calenta sanitària instantània 
- Per a calefacció i aigua calenta sanitària per acumulació 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Sobre bancada 
- Murals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació de la caldera 
- Connexió als diferents serveis i energies 
- Prova de servei 
Quan es connecti a les diferents energies, han d'incorporar-se prop de la caldera, si aquesta no els porta ja, els elements 
següents, (no inclosos a la partida d'obra): 
- Vàlvula d'interrupció de l'entrada de gas 
- Dispositiu per a buidar-la d'aigua. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop situada en el seu emplaçament han de quedar connectades les diferents energies, de manera que els tubs respectius no 
produeixin esforços a la connexió de la caldera. 
El broc de sortida d'aigua de la vàlvula de seguretat ha d'abocar a un desguàs de manera que se'n vegi fàcilment el vessament. El 
tub d'evacuació de gasos cremats s'ha de connectar a la corresponent sortida de la caldera, sempre pel damunt del dispositiu 
antiretorn de fums. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures, per facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Les connexions roscades han de complir la norma ISO 228-1. 
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 
Si es fan servir brides, aquestes han de complir les especificacions de la norma ISO 7005 i el fabricant ha de subministrar les 
corresponents contrabrides. 
Distància al paviment del dispositiu antiretorn de fums >= 180 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 3 mm 
 
CALDERES MURALS: 
Un cop fixada sòlidament a la paret la placa de muntatge i connectades les diferents energies, s'ha de situar la caldera al seu lloc i 
s'ha de connectar als corresponents enllaços de la placa. 
 
CALDERES MURALS PER A CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA PER ACUMULACIÓ: 
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L'acumulador s'ha de fixar sòlidament a la paret i s'ha de connectar al circuit de calefacció provinent de la caldera, a l'entrada 
d'aigua freda i a la sortida d'aigua calenta sanitària. El termòstat s'ha de connectar a la placa de connexions elèctriques de la 
caldera. 
CALDERES DE POTENCIA SUPERIOR A 70 kW: 
Les calderes de potencia superior a 70 kW han d'estar situades en un local destinat a acollir exclusivament elements 
d'instal.lacions. 
No tindran la consideració de sala de màquines els equips autónoms de qualsevol potència preparats per a instal.lar a l'exterior, 
que en tot cas han de satisfer els requisits mínims de seguretat per a les persones i els edificis on es trobin  emplaçats i en els 
que es facilitaran les operacions de manteniment i conducció. 
El disseny de la sala de màquines ha de satisfer uns requisits mínims de seguretat per a les persones i per als edificis on es trobi 
localitzada, i en tot cas s'han de facilitar les operacions de manteniment i conducció. La localització,  característiques i dimensions 
de la sala de calderes, així com els materials dels elements que es trobin al seu interior, es faran d'acord amb les especificacions 
de la norma UNE 60-601. 
Es tindrà especial cura en el cumpliment de la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis als edificis. 
Els aspectes relatius a la ventilació, nivell d'il.luminació, seguretat elèctrica, separació entre màquines, aportació d'aire per a la 
combustió i extracció de fums, protecció contra la humitat exterior i sistema de desguàs han d'estar d'acord amb  les 
especificacions de la norma UNE 60-601. 
Sobre la derivació propia de cada caldera, es col.locarà abans, i independenment de les vàlvules de control i de seguretat dels 
equips, una clau de tancament manual de fàcil accés. 
S'ha de col.locar el més aprop possible de la sala de calderes, una clau de tall general de subministrament de gas a la mateixa, 
situada a l'exterior de la sala, de fàcil accés i localització. 
Si això no fos possible, aleshores es pot col.locar la vàlvula de tall general a l'interior de la sala de calderes, el més propera 
possible de l'entrada de gas a la sala. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Les connexions enroscades o embridades s'han de segellar amb cinta o junt d'estanquitat, respectivament. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. 
Les connexions dels equips i aparells a les canonades es farà de manera que entre el tub i l'equip no es transmeti cap esforç. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. 
Els elements accessoris de l'equip com ara válvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris, filtres, etc. han 
d'instal.lar-se abans de la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució. 
Un cop instal.lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
"Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión." 
UNE-EN 297 1995 "Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de loa tipos B11 y B11BS 
equipadas con quemadores atmosféricos cuyo consumo específico nominal es igual o inferior a 70 kW." 
UNE-EN 297/A2 1996 "Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de los tipos B11 y B11BS 
equipadas con quemadores atmosféricos cuyo consumo específico nominal es igual o inferior a 70 kW." 
UNE-EN 297/A3 1997 "Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de los tipos B11 y B11BS 
equipadas con quemadores atmosféricos cuyo consumo específico nominal es igual o inferior a 70 kW." 
UNE_EN 625 1996 "Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Requisitos específicos para el servicio 
de agua caliente sanitaria de las calderas mixtas cuyo consumo calorífico nominal sea igual o inferior a 70 kW." 
UNE 60-601-93 "Instalación de calderas a gas para calefacción y/o agua caliente sanitaria de potencia útil superior a 70 kW." 
UNE 60-601-96 1M "Instalación de calderas a gas para calefacción y/o agua caliente sanitaria de potencia útil superior a 70 kW." 
 
EE3 - EMISSORS (PER AIGUA) 
EE36 - RADIADORS D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE368003,EE368004,EE368005,EE368006,EE368007,EE368008,EE368009,EE368010,EE368011,EE368012. 
 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Radiadors muntats sobre suports encastats o fixats mecànicament al parament . 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la posició dels radiadors 
- Fixació dels suports 
- Col·locació del radiador sobre els suports 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El radiador s'ha de penjar en els suports previstos. 
Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Distància radiador-paret >= 4 cm 
Distància radiador-paviment >= 10 cm 
Col.locat en un nínxol, distància a les parets >= 5 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Nivell ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Els radiadors s'han d'inspeccionar abans de la seva col.locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
* NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización: RADIACIÓN. 
 
EE38 - AEREOESCALFADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE38U001. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Instal.lació d'aeroescalfadors per a instal.lacions de calefacció amb projecció forçada d'aire calent col.locat i connectat amb 
suports murals. 
S'han de considerar els tipus de col.locació següents: 
                 - Muntats amb suports murals fixes 
                 - Muntats amb suports murals orientables 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replantejar la posició de l'aeroescalfador 
- Encastar suports 
- Col.locació i fixació de l'aeroescalfador sobre els suports corresponents 
- Connexió al circuit d'aigua 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els suports han de quedar fixats sòlidament. 
L'aeroescalfador ha de quedar col.locat penjant dels suports previstos. 
No ha d'estar mai penjat dels conductes de la xarxa. 
Les connexions amb les canonades d'aigua han de ser roscades. 
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Els conductes de fluids han d'estar connectats a la xarxa d'aigua calenta impulsada. 
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'aeroescalfador i l'operació s'ha 
de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries. 
La connexió, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. 
L'aeroescalfador ha d'estar instal.lat de manera que les parts en moviment no puguin ser causa d'accident. 
La distància mínima entre un aeroescalfador i matèries combustibles ha de ser 0,5 m si la potència del motor és superior o igual a 
1 kW, i de 1 m si la potència nominal del motor és superior a 1 kW. 
El motor del ventilador ha d'estar connectat a la línia d'alimentació elèctrica. 
Les canonades d'entrada i sortida han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques corresponents. 
Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a l'aeroescalfador. 
El raig d'aire, un cop en funcionament l'aeroescalfador, no ha de xocar perpendicularment sobre les parets externes. 
Tots els elements de maniobra, control i connexió  han de quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. 
L'aeroescalfador ha de quedar instal.lat en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar feta la prova d'instal.lació. 
Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva temperatura exterior és superior a 90ºC. 
Distància aeroescalfador-  >= 30 cm 
Angle entre el raig d'aire i les parets  <= 30º  
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Nivell ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal.lació de l'aeroescalfador s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria." 
"Reglamento Electrotècnico de Baja Tensión." 
 
EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
EE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE42Q612,EE42QA12. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conductes muntats superficialment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
- Alumini flexible 
- Planxa d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels suports pel muntatge superficial 
- Col.locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la 
càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical no ha de tenir una desviació >= 10° respecte a la v ertical. Els 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 el 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 
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 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargaria 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. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
* UNE 100-101-84 "Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 100-102-88 1R "Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos." 
* UNE 100-103-84 "Conductos de chapa metálica. Soportes." 
* UNE 100-104-88 1R "Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción." 
 
EE4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A XEMENEIES I CONDUCT ES CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE4Z7810. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  
Accessoris per a xemeneies circulars muntades superficialment. 
S'han considerat els tipus d'accessoris següents: 
- Mòdul extensible llarg 
- Derivació a 135º 
- Derivació a 90º 
- Colze 
- Mòdul de comprovació 
- Barret 
- Sortida lliure 
- Col·lector de sutge 
- Adaptador de caldera 
- Regulador de tir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació dels accessoris connectant-los amb junts i abraçadores. 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
dels accessoris han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant de la xemeneia, o expressament 
aprovats per aquest. 
Els accessoris han d'anar suportats per la mateixa xemeneia. S'ha de disposar d'una brida abans i d'una altra desprès de 
l'accessori, sobre el conducte de la xemeneia. 
Els accessoris que precisen d'una intervenció, com ara el mòdul de comprovació, el col·lector de sutge, o el regulador de tir, han 
de ser accessibles un cop muntats. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 documentació tècnica 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. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
* UNE 100-101-84 "Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias." 
UNE 123-001-94 "Chimeneas. Cálculo y diseño." 
 
ACCESSORIS D'ACER INOXIDABLE + FIBRA + ACER INOXIDABLE: 
UNE 123-002-95."Chimeneas modulares metálicas." 
 
EE5 - CONDUCTES RECTANGULARS 
EE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE52Q02B. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Conductes de planxa d'acer galvanitzat muntats. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Penjats del sostre 
- Penjats de la paret 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels suports pels conductes 
- Col.locació dels conductes unint-los amb tires 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal.lacions mecàniques o elèctriques, ni ser 
travessats per aquestes. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que 
s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. 
 
CONDUCTES PENJATS DEL SOSTRE: 
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. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la 
càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 
El suport del conducte horitzontal s'ha d'encastar al sostre i ha de quedar sensiblement vertical per a evitar que transmeti esforços 
horitzontals als conductes. La desviació sobre la vertical ha de ser menor o igual a 10°. 
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols 
autoroscants, o amb reblons. 
Si la pressió és superior a 50 mca, s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el 
qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. 
Distància màxima entre suports horitzontals(UNE 100-103) Ha de complir 
 
CONDUCTES PENJATS DE LA PARET: 
El suport del conducte vertical s'ha d'encastar a la paret. Si la pressió de treball del conducte és <= 50 mca,  el suport s'ha d'unir a 
les parets del conducte amb cargols autoroscants o amb reblons. Si la pressió és > 50 mca la unió s'ha de fer per punts de 
soldadura. 
Distància màxima permesa entre suports verticals: 
     - Per a conductes de fins a 2 m de perímetre =< 8 m 
     - Per a conductes de perímetre superior a 2 m =< 4 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la D.T., amidada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
* UNE 100-101-84 "Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 100-102-88 1R "Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos." 
* UNE 100-103-84 "Conductos de chapa metálica. Soportes." 
* UNE 100-104-88 1R "Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción." 
 
EEK - REIXETES I DIFUSORS 
EEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D' ALETES FIXES HORITZONTALS 
EEK11 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D 'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK11002. 
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Fixades al bastiment 
- Recolzades sobre el bastidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixetes fixades al bastiment: 
- Col.locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
Reixetes recolzades sobre bastiment: 
- Col.locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a 
pressió. 
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser 
manipulable manualment. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia 
mínima de 10 cm del terra. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha 
d'anar col.locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col.locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
 
EEK2 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D' ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 
EEK21 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D 'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK21000. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Fixades al bastiment 
- Recolzades sobre el bastidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixetes fixades al bastiment: 
- Col.locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
Reixetes recolzades sobre bastiment: 
- Col.locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a 
pressió. 
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser 
manipulable manualment. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia 
mínima de 10 cm del terra. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha 
d'anar col.locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col.locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
 
 
EEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
EEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS 
EEM3B - VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEM3B002,EEM3B003. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Extractors per a corrent monofàsic instal.lats. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Encastats 
- Muntats a la finestra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Extractors muntats a la finestra: 
- Col.locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 
- Fixació de l'extractor al bastiment 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors encastats a la paret: 
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar, també, 
que el sentit de gir és el que li correspon. 
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i el bastiment que se subministra 
juntament amb l'extractor. 
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els forats que hi ha en el marc de 
l'extractor. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 
EEMJ - CAIXES DE VENTILACIÓ 
EEMJ2 - CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEMJ2004. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Caixes de ventilació amb aillament de polietilè, amb capacitat per a un ventilador axial, penjades del sostre i connectades al 
conducte rectangular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels suports de la caixa 
- Col.locació de la caixa fent coïncidir als seus forats amb els conductes corresponents 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
S'ha de collar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents al marc de la caixa. 
El suport ha d'estar penjat del sostre. 
S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les conexions han de ser flexibles 
per evitar la propagació d'ones sonores. 
Ha d'estar col.locat de manera que les comportes de registre siguin accesibles i practicables per al seu manteniment. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible sigui adient. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 50 mm 
     - Nivell ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el sentit de circulació de l'aire resultant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
 
 
EEU - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL.LACIONS DE C LIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 
EEU4 - DIPOSITS D'EXPANSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
EEU4U033. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Instal.lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 1,4 m3 de capacitat col.locats roscats. 
S'han considerat els següents diàmetres de la connexió: 
                  - 3/4" 
                  - 1" 
                  - 1 1/2" 
                  - 2" 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió  
- Replanteig de la posició de l'element 
- Col.locació i fixació del dipòsit 
- Connexió al conducte  
- Prova d'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El dipòsit ha de quedar col.locat en el circuit de retorn. 
El diàmetre interior de la tuberia de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm. 
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element que pugui interrompre o tallar el pas 
de l'aigua. 
Ha de portar una placa metàl.lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la instal.lació. 
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la sobrepressió en el dipòsit d'expansió, 
mai sigui superior a 0,5 Kg/cm2. 
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. 
La instal.lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o deformacions. 
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la instal.lació, al sobrepassar de 4 ºC la 
temperatura de treball. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal.lar i manipular.  
Distància als paraments laterals >= 15 cm 
Toleràncies d'instal.lació: 
- Posició ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical) ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal) ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal.lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub. 
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions. 
Ha de quedar instal.lat en una posició tal que en us no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento de Aparatos a Presión" 
"Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria" 
 
EEU5 - TERMÒMETRES 
EEU5U - TERMÒMETRES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEU5U001. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal.lats en tuberia. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
                  - Amb abraçadora 
                  - Amb beina roscada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i fixació de l'aparell a la tuberia 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El termòmetre ha d'estar instal.lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb l'equip funcionant. 
Ha de portar una placa metàl.lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal.lació. 
Ha de portar indicat de forma visible la temperatura màxima de servei. 
Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora del mateix.  
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
No pot estar col.locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves mesures com ara radiadors, difusors etc. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
Amb abraçadora: 
La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació 
 
Amb beina roscada: 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria" 
UNE 9111-87 "Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación." 
 
EEU6 - MANÒMETRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEU6U001. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Manòmetres d'esfera instal.lats roscats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i fixació de l'aparell a la tuberia 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'anar connectat a la xarxa. 
La pressió efectiva màxima de la instal.lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i indicada de manera visible. 
Ha d'estar instal.lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte. 
El manòmetre ha d'estar instal.lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb l'equip funcionant. 

Ha de portar una placa metàl.lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal.lació. 
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell mesurats. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar feta la prova de la instal.lació, amb el manòmetre funcionant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria" 
"Reglamento de Aparatos a Presión" 
 
EEV - ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL. LACIÓNS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
EEV2 - ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ  ELECTRONICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV21112,EEV21A01,EEV21113,EEV21114,EEV21115. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Termòstats d'ambient de doble contacte muntats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a l'equip de regulació 
- Fixació del termòstat al parament 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar  connectat correctament a l'equip de regulació. 
S'ha de situar a una alçària superior a 1,2 m del terra. 
Ha d'estar collat amb visos i tacs al parament. S'han d'utilitzar els forats de la carcassa per collar el visos. 
Els seus costats han de ser verticals. 
No hi pot haver cap element que obturi la reixa d'entrada d'aire a la sonda. 
No pot estar col.locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves mesures com ara radiadors, difusors etc. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Verticalitat ± 2 mm/10 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col.locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
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EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
EF1 - TUBS D'ACER NEGRE 
EF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EF119222,EF118222,EF117222,EF116222,EF115222. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Instal.lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades o roscades i col.locats 
superficialment, encastats o al fons de la rasa. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 
instal.lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal.lació de bombeig, etc.). 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb 
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal.lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport 
- Replanteig de la conducció 
- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal.lacions sense especificació del grau de dificultat, la col.locació d'accessoris. La variació del grau de 
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col.locació es considera 
una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col.locar enrasades amb les generatrius 
superiors dels tubs per unir. 
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 (accessoris roscats o soldats). 
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a 
possibilitar l'evaquació d'aquests condensats. 
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. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de 
procurar que passi per sota. 
 
COL.LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
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 la oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres 
productes que deteriorin el ferro. 
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. 
Distància entre suports: 
?????????????????????????????????????????????????? 
?   DN   ?     Distància entre suports (m)       ? 
?        ????????????????????????????????????????? 
?        ? trams verticals ? trams horitzontals  ? 
?????????????????????????????????????????????????? 
?  1/8"  ?      1,8        ?        1,5          ? 

?  1/4"  ?       2         ?        1,6          ? 
?  3/8"  ?      2,5        ?        1,8          ? 
?  1/2"  ?       3         ?        2,5          ? 
?  3/4"  ?       3         ?        2,5          ? 
?   1"   ?       3         ?        2,8          ? 
?  1"1/4 ?      3,5        ?         3           ? 
?  1"1/2 ?      3,5        ?         3           ? 
?   2"   ?      3,5        ?         3           ? 
?  2"1/2 ?      4,5        ?        3,5          ? 
?   3"   ?      4,5        ?         4           ? 
?   4"   ?       5         ?         5           ? 
?   5"   ?       5         ?         5           ? 
?   6"   ?       6         ?         6           ? 
?????????????????????????????????????????????????? 
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. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Nivell o aplomat <= 2 mm/m 
      <= 15 mm/total 
 
COL.LOCACIÓ SOTERRADA: 
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament que per als de diàmetre inferior a 30 cm (tubs <= 12") ha de ser de grava 
o sorra amb un gruix mínim de 15 cm; per a tubs de diàmetres superiors, el llit de recolzament ha de complir l'especificat en la 
D.T. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
     - En zones amb trànsit rodat >= 100 cm 
     - En zones sense trànsit rodat >= 60 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. 
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. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL.LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als 
especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per 
mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre del tub més 60 cm. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el correcte 
funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
En les instal.lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col.locar. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
EF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT 
EF21 - TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EF21D000,EF21B211,EF21A211,EF219211,EF218211,EF217211. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre entre 1/4" i 6" , col.locats 
superficialment, encastats o al fons de la rasa. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 
instal.lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal.lació de bombeig, etc.). 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb 
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal.lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport 
- Replanteig de la conducció 
- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal.lacions sense especificació del grau de dificultat, la col.locació d'accessoris. La variació del grau de 
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col.locació es considera 
una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col.locar enrasades amb les generatrius 
superiors dels tubs per unir. 
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 (accessoris roscats o soldats). 
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a 
possibilitar l'evaquació d'aquests condensats. 
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. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de 
procurar que passi per sota. 
 
COL.LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
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. 
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. 
Distància entre suports: 

??????????????????????????????????????????????? 
?Diàmetre ?     Distància entre suports       ? 
?         ????????????????????????????????????? 
? nominal ? verticals (m) ? horitzontals (m)  ? 
??????????????????????????????????????????????? 
?  1/8"   ?      2        ?      0,8          ? 
?  1/4"   ?     2,5       ?       1           ? 
?  3/8"   ?     2,5       ?      1,8          ? 
?  1/2"   ?      3        ?      2,5          ? 
?  3/4"   ?      3        ?      2,5          ? 
?   1"    ?      3        ?      2,8          ? 
? 1"1/4   ?     3,5       ?       3           ? 
? 1"1/2   ?     3,5       ?       3           ? 
?   2"    ?     4,5       ?       3           ? 
? 2"1/2   ?     4,5       ?      3,5          ? 
?   3"    ?     4,5       ?       4           ? 
?   4"    ?      5        ?       5           ? 
?   5"    ?      5        ?       5           ? 
?   6"    ?      6        ?       6           ? 
??????????????????????????????????????????????? 
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. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Nivell o aplomat <= 2 mm/m 
      <= 15 mm/total 
 
COL.LOCACIÓ SOTERRADA: 
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la D.T. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, les corbes, reduccions, etc., han d'estar 
ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
     - En zones amb trànsit rodat >= 100 cm 
     - En zones sense trànsit rodat >= 60 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. 
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. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL.LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als 
especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per 
mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre del tub més 60 cm. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el correcte 
funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
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No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal.lació. S'han de col.locar de forma que els junts de les canonades 
i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl.liques per a la subjecció dels 
mateixos. 
En les instal.lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col.locar. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
EF5 - TUBS DE COURE 
EF52 - TUBS DE COURE SEMIDUR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EF5262B2,EF5293B2,EF52A5B2,EF52B5B2,EF52C5B2,EF52D5B2,EF52U080,EF5282B2,EF52A4B2. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Instal.lació de conduccions amb tub de coure semidur o recuit. 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Connectat a pressió 
- Soldat per capil.laritat 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Col.locació superficial 
- Encastat 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, 
etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions i soldadures necessàries 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
En les instal.lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer 
únicament per mitjà dels accessoris de compressió. 
En les instal.lacions de tub soldat per capil.laritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament 
per mitjà d'accessoris soldats per capil.laritat. 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a 
possibilitar l'evaquació d'aquests condensats. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de 
procurar que passi per sota. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g 
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. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

 
COL.LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
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. 
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. 
Els suports han de ser de llautó. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar 
una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. 
Separació màxima entre suports (en metres): 
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
?                   ?          Diàmetre del tub (mm)         ? 
?                   ?????????????????????????????????????????? 
?                   ? 6 - 8  ? 12 - 22 ? 28 - 54  ? 64 - 108 ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Trams verticals    ? <= 1,8 ?  <= 2,4 ?  <= 3    ?  <= 3,7  ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Trams horitzontals ? <= 1,2 ?  <= 1,8 ?  <= 2,4  ?  <= 3    ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Nivell o aplomat <= 2 mm/m 
      <= 15 mm/total 
 
COL.LOCACIÓ ENCASTADA: 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que permeti la lliure dilatació. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Nivell o aplomat <= 2 mm/m 
      <= 15 mm/total 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
EFA - TUBS DE PVC 
EFA1 - TUBS DE PVC A PRESSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFA17342,EFA18342,EFA1E342,EFA1F342. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Canalitzacions amb tub de PVC a pressió per a instal.lacions de distribució i transport de fluids. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat: correspon a xarxes on poden donar-se indiferentment al llarg del seu recorregut, trams 
lineals, equilibrats o amb predomini d'accessoris (instal.lacions d'obres d'enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Encolada 
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 
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S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Col.locat superficialment 
- Col.locat al fons de la rasa per enterrar 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Instal.lacions amb grau de dificultat mitjà: 
- Replanteig de la conducció 
- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la conducció 
Instal.lacions per a enterrar, sense especificació del grau de dificultat: 
- Comprovació i preparació del pla de suport 
- Col.locació dels tubs en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la conducció 
En les instal.lacions sense especificació del grau de dificultat, no s'inclou la col.locació dels accessoris. La variació del grau de 
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris, per tant, la seva col.locació es considera 
una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris de PVC emmotllats per injecció i 
normalitzats. Les unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus 
d'unió definit per a la instal.lació. 
 
COL.LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
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. 
La superfície del tub ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 
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. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl.lica, 
entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
???????????????????????????????????????????? 
?  Diàmetre ? Distància entre suports (m)  ? 
?           ???????????????????????????????? 
?  nominal  ?    trams   ?    trams        ? 
?   (mm)    ?  verticals ? horitzontals    ? 
???????????????????????????????????????????? 
?  16 - 20  ?     1,1    ?     0,7         ? 
?  25 - 75  ?     1,3    ?     0,8         ? 
?  90 - 110 ?      2     ?     0,8         ? 
? 125 - 200 ?      2     ?      1          ? 
? 250 - 500 ?     2,5    ?     1,2         ? 
???????????????????????????????????????????? 
 
COL.LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
El tub s'ha de col.locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 
temperatura. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de gruix >= 10 cm. Pel seu damunt hi ha 
d'haver un reblert >= 50 cm de terra ben piconada per tongades de 20 cm, si no hi ha de passartrànsit rodat i >= 80 cm en cas 
contrari. Les primeres capes de terra que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
L'extrem recte del tub ha de tenir la aresta exterior aixamfranada. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de 
fer la connexió. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats. 
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. 
Un cop acabada la instal.lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos 
destil.lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL.LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als 
especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el correcte 
funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal.lacions en les que a la P.O. s'especifica el grau de dificultat com a mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces 
especials per col.locar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
EFQ - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
EFQ3 - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES EL ASTOMÈRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFQ3F9M2,EFQ3FAM2,EFQ3FBR2,EFQ3FDR2,EFQ3FGR2,EFQ3F7M2,EFQ3F8M2,EFQ3F6M2. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col.locació d'aïllament tèrmic de conduccions. 
S'han considerat els materials següents: 
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu. 
- Tubs amb escumes elastomèriques 
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals encadellats 
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu 
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, 
etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
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S'ha de col.locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix. 
L'aillament 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. 
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i han de quedar a 
pressió. 
En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals encadellats. La unió per testa amb 
les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar. 
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall longitudinal, així com la unió de camises veïnes, 
que han de quedar a compressió. 
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura am bient. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col.locar la camisa, 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. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
 
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG1 - CAIXES I ARMARIS 
EG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG11U925. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Caixa general de protecció de poliester reforçat, amb o sense borns bimetàl.lics segons esquemes UNESA i muntada 
superficialment o encastades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i nivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 
La caixa ha de quedar col.locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa. 
Si es col.loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de 30 mm. 
La seva fondària ha de ser >= 30 cm. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 2% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la D.T. del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, etc. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 
EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG151212,EG151000. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Caixes de plàstic o metàl.liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades 
superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i nivellació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Si la caixa és metàl.lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 2% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
EG16 - CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
EG161 - CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG161000,EG161400. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXE CUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Caixes de plàstic o metàl.liques, amb grau de prote cció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant,  encastades o 
muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Col.locació i nivellació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament  per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Si la caixa és metàl.lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
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Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 2% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'insta l.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les  especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
EG1A - ARMARIS METÀL.LICS 
EG1AU - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTE CCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG1AU100,EG1AU101,EG1AU102,EG1AU103,EG1AU104,EG1AU105,EG1AU106,EG1AU107,EG1AU108,EG1AU109. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i nivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La caixa ha de quedar col.locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 
Toleràncies d'execució: 
     - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 2% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la D.T. del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, etc. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 
EG1M - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ I MESURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG1M13M2. 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixa general de protecció i mesura, de poliester, amb porta i finestreta, per un comptador monofàsic o trifàsic i amb rellotge o 
sense, i muntada superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar muntada superficialment i fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
La caixa ha d'estar col·locada a una alçària compresa entre 1,50 i 1,80 m. 
La caixa ha de ser precintable. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EG1N - CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG1N50MF. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Centralització de comptadors per a un màxim de 20 unitats monofàsiques i 4 trifàsiques i un rellotge, muntada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat dels borns 
CONDICIONS GENERALS: 
La centralització ha de quedar col·locada superficialment i fixada sòlidament al parament. 
La centralització ha de quedar instal·lada dins d'un local exclusiu, de fàcil i lliure accés. 
Les tapes s'han de fixar als cossos amb cargols precintables, la manipulació dels quals s'ha de fer amb eines. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cada comptador ha de tenir un rètol indicatiu de l'abonat a qui pertanyi. 
La distància dels comptadors a terra serà de 25 cm com a mínim i 180 cm com a màxim. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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EG1P - CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG1PU230. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col·locats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha 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 entre 0,50 i 1,80 
m. 
Segons el grau d'electrificació s'ha d’instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors 
magnetotèrmics) necessaris. 
Els comptadors han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. 
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
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 DT. 
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, la qual 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: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales. 
 
 
EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANI SMES 
EG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG21020E,EG21032E,EG21H71H,EG21H91H. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat com a canalització soterrada 
- Muntat superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d’obra 
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer 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 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d’estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  < = 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unió 
i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a 
col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos enterrados. 
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EG22 - TUBS FLEXIBLES DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG22PE10,EG221511. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Tub flexible corrugat de PVC, de grau de resistència al xoc 5 o 7. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sense malla metàl.lica 
- Amb malla metàl.lica 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Encastat 
- Muntat sobre sostremort 
- Muntat a sota d'un paviment 
- Muntat com a canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i fixació o col.locació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius <=  3 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Penetració del tub dins les caixes ± 2 mm 
 
MALLA METÀL.LICA: 
S'ha de fixar a les caixes corresponents per mitjà de racords metàl.lics apropiats, amb casquets de plàstic de rosca DIN 4430. 
La malla ha de quedar ben introduïda i fixada en el racord. 
Penetració del tub dins les caixes 1 cm 
 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai inferior a 140 mm. 
Recobriment de guix >= 1 cm 
 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
 
MUNTAT A SOTA D'UN 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. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius <=  3 
Distància entre la canalització i la capa de protecció >= 10 cm 
Fondària de les rases >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Penetració del tub dins dels pericons ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles 
(pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col.locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargaria instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
La instal.lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 
EG2A - CANALS PLÀSTIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2A1000,EG2A1001,EG2A1802. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com a màxim, amb separador o sense i 
muntada superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació i nivellació 
- Tallat en curves i cantonades 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar-la al parament. 
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. 
Els finals de canalització i els trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram. 
Nombre de fixacions:  >= 3/m 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou les fixacions i les tapes. 
Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EG2A1 - CANALS PLÀSTIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2A1000,EG2A1001,EG2A1802. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
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Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com a màxim, amb separador o sense i 
muntada superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació i nivellació 
- Tallat en curves i cantonades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar-la al parament. 
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. 
Els finals de canalització i els trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram. 
Nombre de fixacions >= 3/m 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Nivell o aplomat <= 2 mm/m 
      <= 15 mm/total 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal.lació inclou les fixacions i les tapes. 
Els separadors estan inclosos si està indicat a la P.O. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
EG2D - SAFATES METÀL.LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2D5000,EG2D5001,EG2D5003,EG2D5004,EG2D5005,EG2D2502. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Xapa d'acer, cega o perforada 
- Reixa d'acer 
- Escala de perfil d’acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació i nivellació 
- Talls finals en corbes i cantonades 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la safata i fixades al parament o al 
sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 
Els conductors s’instal.laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible declarada pel fabricant. 
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels diferents trams de la safata, 
fixades amb cargols o reblons. 
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La connexió a terra es farà 
utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant. 
Si la instal.lació consta simultániament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran sempre una distància de 
separació adequadai, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata es col.locaran perfils separadors.  
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
XAPA D’ACER: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons. 
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
REIXA O PERFIL: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la. 

Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables. 
 
 
EG2D5 - SAFATES METÀL.LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2D5000,EG2D5001,EG2D5003,EG2D5004,EG2D5005. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Safata metàl.lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Planxa d'acer galvanitzada 
- Reixeta d'acer 
- Perfil d'acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació i nivellació 
- Talls en corbes i cantonades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim de dues per tram, fixades al parament o al sostre mitjançant perns 
d'ancoratge o tacs de PVC i visos. 
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces especials fixades amb cargols o reblons. 
Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. 
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell o aplomat <= 0,2% 
      15 mm/total 
     - Desploms <= 0,2% 
      15 mm/total 
 
PLANXA: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons. 
Distància entre fixacions <= 2,5 m 
 
REIXETA O PERFIL: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la. 
Distància entre fixacions <= 1,5 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
EG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
EG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG31B876,EG31B000,EG31B001,EG31B976,EG314506,EG312206,EG313306,EG314406,EG312306,EG311206,EG311306,EG
311102. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conductor de coure per sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis fixes. Designació UNE RV 0,6/1 
kV, unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2, muntat. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Col.locat en tub 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 pertanyen, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils. 
Els conductors han de quedar extesos 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. 
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 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o al paviment, i la seva posició ha de ser 
l'establerta al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions <= 150cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Temperatura del conductor durant la seva instal.lació >= 0°C 
 
EN TUB: 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
El tub de protecció ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la 
seva coberta. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados con XLPE, no armados. 
Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 
 
EG31B - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG31B876,EG31B000,EG31B001,EG31B976. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conductor de coure per sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis fixes. Designació UNE RV 0,6/1 
kV, unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2, muntat. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Col.locat en tub 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 pertanyen, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils. 
Els conductors han de quedar extesos 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. 
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 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o al paviment, i la seva posició ha de ser 
l'establerta al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions <= 150cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Temperatura del conductor durant la seva instal.lació >= 0°C 
 
EN TUB: 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
El tub de protecció ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la 
seva coberta. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados con XLPE, no armados. 
Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 
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EG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-R, H07V-K I H07V-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG32LH00. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conductor de coure de designació UNE H07V-R, H07V-K o H07V-U unipolar, de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Col.locat en tub 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 pertanyen, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
El cable no ha de tenir empalmaments excepte en les caixes de derivació i en els mecanismes. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer 
galvanitzat. 
Penetració del conductor dins les caixes >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Penetració del conductor dins les caixes ± 10 mm 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o paviment i la posició ha de ser la fixada al 
projecte. 
Distància entre fixacions: 
???????????????????????????????????? 
?   Aïllament   ?  Distància (cm)  ? 
???????????????????????????????????? 
?     H0V-R     ?     <= 40        ? 
?     H0V-U     ?     <= 40        ? 
?     H0V-K     ?     <= 75        ? 
???????????????????????????????????? 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
EN TUB: 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la 
seva coberta. 
El tub de protecció ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors. 
 
SUPERFICIALMENT: 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 

EG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG380902,EG380907. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 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. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
 
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. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal.lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 
EG3N - CONDUCTORS DE DESIGNACIO UNE RZ 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG3NE000. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Estesa i col·locació de cable d'alumini trenat en feix de designació UNE RZ 0,6/1 kV per a la formació de línies aèries. 
Es contemplen els següents tipus de colocació: 
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- Cables sense conductor neutre fiador per anar col·locats sense tensió sobre façanes i sostres. 
- Cables amb conductor neutre fiador per anar col·locats amb tensió sobre suports. 
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 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions dels conductors han d'estar fets seguint mètodes o sistemes que garanteixin una perfecta 
continuitat tant elèctrica com de l'aïllament del cable. 
Han d'estar fets a l'interior de caixes estanques previstes per al seu ús a la intempèrie. Sempre que sigui possible es faran 
coincidir amb alguna derivació. 
Els empalmaments han d'estar fets amb regletes de connexió. Queden expresament prohibits els empalmaments i connexions 
fets per simple recargolament o enrrotllament dels fils. 
Quan no sigui suficient el gravat d'identificació que porta el cable a la seva cobreta aïllant es pot complementar l'identificació 
mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, des de la sortida del quadre de protecció i maniobra. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics sense transit rodat >= 4 m 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics amb transit rodat >= 6 m 
 
CABLES SENSE CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCAT SENSE TENSIÓ: 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi 
aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap 
cas han de malmetre l'aïllament del cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador 
d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i 
aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix 
cable, els punts de fixació inmediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar 
d'existir. 
Separació màxima entre grapes: 
- Recorreguts horitzontals =< 0,6 m 
- Recorreguts verticals =< 1 m 
 
CABLES AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer 
servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant 
sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop 
estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de 
tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o 
en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els extrems del cable s'han de segellar durant l'estesa i quan es prevegin interrupcions llargues de l'obra. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo ni de causar-li retorciments ni coques. 
Durant la instal·lació, el radi de curvatura mesurat en la generatriu interior del cable complert no serà inferior a 18 D essent D el 
diàmetre del conductor aïllat més gran. 
Si la curvatura del cable es fa amb una peça conformadora, aleshores el valor anterior pot reduïr-se a la meitat. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació >= 0°C 
 
CABLES AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ: 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es 
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El 
cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

* UNE 21-030-96 " Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,6/1kV, para líneas de distribución i 
acometidas". 
 
EG3NE - CONDUCTORS DE DESIGNACIO UNE RZ 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG3NE000. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Estesa i col·locació de cable d'alumini trenat en feix de designació UNE RZ 0,6/1 kV per a la formació de línies aèries. 
Es contemplen els següents tipus de colocació: 
- Cables sense conductor neutre fiador per anar col·locats sense tensió sobre façanes i sostres. 
- Cables amb conductor neutre fiador per anar col·locats amb tensió sobre suports. 
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 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions dels conductors han d'estar fets seguint mètodes o sistemes que garanteixin una perfecta 
continuitat tant elèctrica com de l'aïllament del cable. 
Han d'estar fets a l'interior de caixes estanques previstes per al seu ús a la intempèrie. Sempre que sigui possible es faran 
coincidir amb alguna derivació. 
Els empalmaments han d'estar fets amb regletes de connexió. Queden expresament prohibits els empalmaments i connexions 
fets per simple recargolament o enrrotllament dels fils. 
Quan no sigui suficient el gravat d'identificació que porta el cable a la seva cobreta aïllant es pot complementar l'identificació 
mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, des de la sortida del quadre de protecció i maniobra. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics sense transit rodat >= 4 m 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics amb transit rodat >= 6 m 
 
CABLES SENSE CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCAT SENSE TENSIÓ: 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi 
aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap 
cas han de malmetre l'aïllament del cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador 
d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i 
aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix 
cable, els punts de fixació inmediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar 
d'existir. 
Separació màxima entre grapes: 
- Recorreguts horitzontals =< 0,6 m 
- Recorreguts verticals =< 1 m 
 
CABLES AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer 
servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant 
sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop 
estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de 
tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o 
en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els extrems del cable s'han de segellar durant l'estesa i quan es prevegin interrupcions llargues de l'obra. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo ni de causar-li retorciments ni coques. 
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Durant la instal·lació, el radi de curvatura mesurat en la generatriu interior del cable complert no serà inferior a 18 D essent D el 
diàmetre del conductor aïllat més gran. 
Si la curvatura del cable es fa amb una peça conformadora, aleshores el valor anterior pot reduïr-se a la meitat. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació >= 0°C 
 
CABLES AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ: 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es 
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El 
cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 21-030-96 " Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,6/1kV, para líneas de distribución i 
acometidas". 
 
EG6 - MECANISMES 
EG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
EG623 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG623001,EG623002,EG623004,EG623005,EG623006. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Interruptors i conmutadors encastats o muntats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
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 D.T. 
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, la cual 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: 
     - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 2% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas." 
 
EG63 - ENDOLLS 
EG63U - ENDOLLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG63U000,EG63U001,EG63U002. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de complir les especificacions de la MI-BT-024. 
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. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Quan es col.loca muntat superficialment, l'endoll ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col.loca encastat, l'endoll ha de quedar sòlidament fixat a la caixa de mecanismes, la qual 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: 
     - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 2% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
EGA - AVISADORS ACÚSTICS 
EGA1 - AVISADORS ACÚSTICS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGA12200,EGA12202. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Avisador acústic de 220 V o bitensió 220/115 V, de so timbre, brunzit o musical, amb regulació o sense, del tipus 1, 2 o 3, muntat 
superficialment o encastat. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop instal.lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases, neutre i conductor de protecció, si existeix, han de quedar connectades als seus borns per pressió de cargol. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Resistència a la tracció de les connexions >= 3 kg 
Toleràncies d'execució: 
     - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 2% 
 
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET: 
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament al suport al menys per dos punts mitjançant visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i pla sobre el parament. 
 
ENCASTAT: 
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament a la caixa al menys per dos punts mitjançant visos. 
La placa embellidora ha de quedar amb els costats aplomats i al mateix pla que el parament acabat. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 
EGB - CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 
EGB1 - BATERIES DE CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 
EGB14 - BATERIES DE CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA  
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGB14001. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 kVAr a 20 kVAr, de 220, 380 o 500 V de tensió nominal, de funcionament 
automàtic o mixte, muntada superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge i fixació 
- Connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La bateria ha d'estar muntada superficialment i ha de quedar fixada sòlidament al parament. 
La connexió ha d'estar feta amb cable de mànega i terminals. 
L'envoltant del condensador ha de quedar connectada a la xarxa de connexió a terra. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
EGD - INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCI ONS CATÒDIQUES 
EGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGD1UO21. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar 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 dues piquetes en paral.lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la realització periòdica de 
proves de valors de resistència a terra. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 
EH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
EH1 - LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
EH11 - LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT AMB  TUBS FLUORESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH114224,EH113224,EH113524. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de planxa d'acer esmaltat, amb difusor o sense,  A.F., muntat superficialment en 
el sostre. 
S'han de considerar els tipus de luminària següents: 
- Per a un tub fluorescent 
- Per a dos tubs fluorescents 
- Per a quatre tubs fluorescents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre amb visos. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 20 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la làmpada, l'equip complert d'encesa i el cablejat interior del llum. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
EH6 - ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENY ALITZACIÓ 
EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA DECORATIUS 
EH612 - LLUMS D'EMERGÈNCIA DECORATIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH612000,EH612001. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de fluorescència de 175 fins a 300 
lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat superficialment. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntades superficialment al sostre 
- Muntades superficialment a la paret 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos. 
S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de connexió a terra. 
Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte. 
Han de proporcionar al nivell del sól una il.luminació >= 1 lux 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 20 mm 
Toleràncies per a muntatge superficial a la paret: 
     - Aplomat ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 20-062-73 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia." 
UNE 20-392-75 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia." 
UNE 72-550-85 "Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones." 
UNE 72-551-85 "Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación." 
UNE 72-552-85 "Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación." 
UNE 72-553-85 "Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación." 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
 
EHA - LLUMS INDUSTRIALS 
EHA2 - LLUMS INDUSTRIALS AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈN CIA, DE DESCÀRREGA O MIXTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EHA2U023,EHA2U024,EHA2U021. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum industrial amb distribució  simètrica extensiva, de xapa d'alumini anoditzat, obert o tancat, amb equip elèctric incorporat, per 
a làmpades d'incandescència de 150-200 W, de vapor de mercuri a pressió alta de 250 W, de vapor de sodi a pressió alta de 250 
W o de llum mixta de 250 W, suspés. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i orientació 
- Connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar penjada del sostre per mitjà de tubs o elements similars (cadenes, etc.), fixats sòlidament. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de 
seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19). 
 
 
EHB - LLUMS ESPECIALS 
EHB1 - LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EHB17254. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum estanc per a tubs fluorescents de doble casquet, muntat superficialment. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment al sostre 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
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- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE: 
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la lluminària s’han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
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 tècniques de l’aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s’han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l’equip, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
S’inclou en la partida d’obra el subministrament i la col·locació de les làmpades. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EHB2 - LLUMS ESTANCS AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA O DE DESCÀRREGA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EHB2113B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum estanc sense reflector amb reixeta o amb reflector extensiu sense reixeta, amb cos de fosa d'alumini o de ferro fos, IP-
55X,per a làmpada d'incandescència de 60-100 W o 150-200 W, muntat superficialment al sostre amb suport o sense. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
CONDICIONS GENERALS: 
El llum s'ha d’instal·lar muntat superficialment al sostre. 
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre amb visos. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de 
seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19). 
 
 
EJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANIT ARIS 
EJ1 - APARELLS SANITARIS 
EJ12 - PLATS DE DUTXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ12B81P,EJ12U020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat sobre el paviment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana 
- Gres esmaltat 
- Planxa d'acer 
- Resina 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la dutxa a l'espai previst 
- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la indicada per la DF. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció 2,5 mm2 en 
tots els casos. 
Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Contacte revestiment-plat de dutxa:  ± 1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EJ13 - LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ13B113,EJ13B21B,EJ13D512. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana, de gres esmaltat o de planxa d'acer. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Encastat a un taulell 
- Sobre un peu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu 
defecte, la indicada per la DF. 
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel fabricant. 
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i recolzat, en el segon 
cas, sobre el corresponent peu. 
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, segons sigui el cas, 
ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ14 - INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ14B11R,EJ14B11P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana o de gres esmaltat, de sortida vertical o horitzontal, col·locat 
amb fixacions verticals o sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu 
defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 

S'ha de garantir l'estanquitat 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. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ1A - ABOCADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ1AB21P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada, col·locat amb suports murals o 
sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'abocador a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada en la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de segellar. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ1B - CISTERNES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ1BS011. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua de cisterna de porcellana vitrificada o de PVC, col·locada amb fixacions murals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la cisterna a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
La cisterna instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell d'evacuació de la cisterna ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament al parament, amb les fixacions subministrades pel fabricant. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ1ZBB02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de diferents elements auxiliars per completar la instal·lació d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tapatubs d'alimentació per a urinari mural 
- Tapatubs d'alimentació per a urinari de peu 
- Marxapeu per a urinari de peu 
- Tapajunts per a urinari de peu 
- Tapajunts inferior per a urinari de peu 
- Cistella de filferro plastificat 
- Fusta per a pica d'aigüera 
- Reixa cromada per a abocador 
CONDICIONS GENERALS: 
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista. 
Toleràncies d’instal·lació per a tapatubs, marxapeu i reixa: 
- Nivell:  El mateix exigit a l'aparell sanitari 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
TAPATUBS: 
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb les fixacions subministrades pel fabricant. 

MARXAPEU: 
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte. 
Ha d'estar fixat sòlidament amb morter al pilar de totxana i l'ha de revestir totalment. 
SEPARADOR: 
Ha d'estar encastat entre dos urinaris, recolzat sobre el pilar central de totxana i collat sòlidament amb morter. 
REIXA: 
Ha d'estar ben fixada a l'aparell pels punts previstos. 
La reixa instal·lada ha de recolzar sobre la protecció de goma col·locada en la part frontal de l'abocador i girar correctament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
SEPARADOR: 
El pilar interior d'obra ha de fer-se des del peu de l'urinari a la base inferior del tapajunts. 
Poden col·locar-se barres d'ancoratge per a millorar la solidesa de la fixació. 
REIXA: 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
TAPATUBS, MARXAPEU, CISTELLA I FUSTA: 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS  
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ22U010,EJ22U020,EJ239111,EJ2A8135,EJ2851AG. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Ruixador connectat al braç de la dutxa 
- Suport per a dutxa de telèfon 
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon 
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
- Colze d'enllaç 
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 
- Enllaç mural 
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada 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 DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
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. 
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Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
FLUXOR: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb 
l'aparell sanitari. 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador encastat 
directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament. 
MECANISME PER A CISTERNA: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb 
l'aparell sanitari. 
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las Normas Básicas para las Instalaciones interiores de suministro de 
agua. (Vigent fins 29 de març 2007) 
 
 
EJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITA RIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ33B000,EJ322000,EJ341001,EJ3227DG,EJ33B7PG,EJ3317P7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Soldats a tub de plom 
- Roscats a sifó de llautó 
- Connectats a tub de PVC 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Soldats a tub de plom: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Soldat 
- Prova de servei de la instal·lació 
Connectats a tub de PVC: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 
- Prova de servei de la instal·lació 
Roscats a sifó de llautó: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 
- Roscat dels tubs 
- Prova de servei de la instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les unions no han de tenir fuites. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  La mateixa exigida al sanitari 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha 
d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles. 
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior. 
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, 
només a l'extrem bisellat del tub. 
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar les 
possibles dilatacions. 
ROSCATS: 
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
No s'han de col·locar junts de material endurible. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ32 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A DUTXES 
EJ322 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A DUTXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ322000,EJ3227DG. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Col.locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els elements següents: 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Soldats a tub de plom 
- Roscats a sifó de llautó 
- Connectats a tub de PVC 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Soldats a tub de plom: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Soldat 
- Prova de servei de la instal.lació 
Connectats a tub de PVC: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 
- Prova de servei de la instal.lació 
Roscats a sifó de llautó: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 
- Roscat dels tubs 
- Prova de servei de la instal.lació 
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Formació de canals de desguàs: 
- Formació del conducte amb totxanes unides amb morter 
- Arrebossat 
- Lliscat 
 
DESGUASSOS I SIFONS: 
L'accessori instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal.lar i manipular. 
Les unions no han de tenir fuites. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició La mateixa exigida al sanitari 
 
CANALS DE DESGUÀS: 
La canal, en el sentit del recorregut descendent, no ha de tenir reduccions de secció en cap punt. 
Ha de tenir un pendent mínim del 2,5%. 
El pas a través d'elements estructurals cal que tingui una franquícia entre 10 i 15 mm. La franquícia ha de quedar reblerta de 
masilla. 
L'arrebossat ha de tenir un gruix >= 1 cm i ha d'estar ben adherit al suport. L'acabat ha d'estar lliscat amb els angles arrodonits. 
La canal muntada ha de ser estanca al servei. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Posició ± 20 mm 
 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany. 
 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CANALS DE DESGUÀS: 
En cap cas es poden muntar trams horitzontals o amb contrapendent. 
Les totxanes per col.locar han de tenir la humitat necessària perquè no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar amb força sobre l'obra, quan aquesta hagi assolit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha 
d'humitejar la superfície. 
Per un dels extrems el revestiment de plom ha d'anar soldat al sifó o ramal, amb un esbocat previ d'una llargària mínima igual al 
seu diàmetre. 
 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha 
d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles. 
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior. 
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, 
només a l'extrem bisellat del tub. 
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar les 
possibles dilatacions. 
 
ROSCATS: 
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
No s'han de col.locar junts de material endurible. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
EJ33 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
EJ33B - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ33B000,EJ33B7PG. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Col.locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els elements següents: 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Soldats a tub de plom 
- Roscats a sifó de llautó 
- Connectats a tub de PVC 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Soldats a tub de plom: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Soldat 
- Prova de servei de la instal.lació 
Connectats a tub de PVC: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 
- Prova de servei de la instal.lació 
Roscats a sifó de llautó: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 
- Roscat dels tubs 
- Prova de servei de la instal.lació 
Formació de canals de desguàs: 
- Formació del conducte amb totxanes unides amb morter 
- Arrebossat 
- Lliscat 
 
DESGUASSOS I SIFONS: 
L'accessori instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal.lar i manipular. 
Les unions no han de tenir fuites. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició La mateixa exigida al sanitari 
 
CANALS DE DESGUÀS: 
La canal, en el sentit del recorregut descendent, no ha de tenir reduccions de secció en cap punt. 
Ha de tenir un pendent mínim del 2,5%. 
El pas a través d'elements estructurals cal que tingui una franquícia entre 10 i 15 mm. La franquícia ha de quedar reblerta de 
masilla. 
L'arrebossat ha de tenir un gruix >= 1 cm i ha d'estar ben adherit al suport. L'acabat ha d'estar lliscat amb els angles arrodonits. 
La canal muntada ha de ser estanca al servei. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Posició ± 20 mm 
 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany. 
 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CANALS DE DESGUÀS: 
En cap cas es poden muntar trams horitzontals o amb contrapendent. 
Les totxanes per col.locar han de tenir la humitat necessària perquè no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar amb força sobre l'obra, quan aquesta hagi assolit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha 
d'humitejar la superfície. 
Per un dels extrems el revestiment de plom ha d'anar soldat al sifó o ramal, amb un esbocat previ d'una llargària mínima igual al 
seu diàmetre. 
 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha 
d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles. 
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior. 
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, 
només a l'extrem bisellat del tub. 
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar les 
possibles dilatacions. 
 
ROSCATS: 
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
No s'han de col.locar junts de material endurible. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ34 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A INODORS 
EJ341 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A URINARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ341001. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Col.locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els elements següents: 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Soldats a tub de plom 
- Roscats a sifó de llautó 
- Connectats a tub de PVC 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Soldats a tub de plom: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Soldat 
- Prova de servei de la instal.lació 
Connectats a tub de PVC: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 
- Prova de servei de la instal.lació 
Roscats a sifó de llautó: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 
- Roscat dels tubs 
- Prova de servei de la instal.lació 
Formació de canals de desguàs: 
- Formació del conducte amb totxanes unides amb morter 
- Arrebossat 
- Lliscat 
 
DESGUASSOS I SIFONS: 
L'accessori instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal.lar i manipular. 
Les unions no han de tenir fuites. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició La mateixa exigida al sanitari 
 
CANALS DE DESGUÀS: 
La canal, en el sentit del recorregut descendent, no ha de tenir reduccions de secció en cap punt. 
Ha de tenir un pendent mínim del 2,5%. 
El pas a través d'elements estructurals cal que tingui una franquícia entre 10 i 15 mm. La franquícia ha de quedar reblerta de 
masilla. 
L'arrebossat ha de tenir un gruix >= 1 cm i ha d'estar ben adherit al suport. L'acabat ha d'estar lliscat amb els angles arrodonits. 
La canal muntada ha de ser estanca al servei. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Posició ± 20 mm 
 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany. 
 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CANALS DE DESGUÀS: 
En cap cas es poden muntar trams horitzontals o amb contrapendent. 
Les totxanes per col.locar han de tenir la humitat necessària perquè no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar amb força sobre l'obra, quan aquesta hagi assolit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha 
d'humitejar la superfície. 
Per un dels extrems el revestiment de plom ha d'anar soldat al sifó o ramal, amb un esbocat previ d'una llargària mínima igual al 
seu diàmetre. 
 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha 
d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles. 
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior. 
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, 
només a l'extrem bisellat del tub. 
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar les 
possibles dilatacions. 
 
ROSCATS: 
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
No s'han de col.locar junts de material endurible. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ46U015,EJ46U020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Accessoris i complements de bany col.locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Saboneres murals o per encastar al taulell 
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb fixacions mecàniques. 
- Dispensador de paper col.locat amb fixacions mecàniques 
- Porta rotlles col.locat amb fixacions mecàniques 
- Tovalloler, col.locat amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Saboneres, dispensador de paper, porta rotlles o tovalloler: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
- Accessoris per a banys adaptats: 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Fixació de l'element al parament 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
ACCESSORIS MURALS: 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús pel qual es destina sigui l'òptim. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant. 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura. 
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la 
transferència lateral a wàters i bidets. 
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell al apretar els cargols de fixació. 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 
 
 
EJA - PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
EJA2 - ACUMULADORS ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJA26321. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Instal.lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col.locats horitzontals o verticals. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Amb fixacions murals 
- Sobre bancades o paviment 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Fixació de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària 
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
L'aparell col.locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva 
fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal.lar i manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal.lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
L'instal.lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama >= 40 cm 
Distància als paraments laterals >= 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat (posició vertical) ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal) ± 3 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
EJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
EJM1 - COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EJM1RC01. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 
Els comptadors de diámetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Col.locació del comptador 
- Preparació de les unions a roscar 
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El comptador ha de quedar instal.lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il.luminació i d'evacuació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal.lar i manipular. 
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida 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, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 20 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua." 
 
EK - INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GAS OS I FLUIDS 
EK1 - CAMBRES REGULADORES DE PRESSIÓ I CABAL 
EK12 - ARMARIS REGULADORS PRESSIÓ MITJANA / PRESSIÓ  BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EK12A507. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Armaris reguladors de pressió mitjana d'entrada i pressió baixa de sortida muntats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació de l'armari 
- Connexió a la xarxa elèctrica de terres 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'armari ha d'estar situat segons les recomanacions tècniques de la companyia subministradora i amb ventilació suficient. 
La seva col.locació no ha de provocar el seu deteriorament ni ha d'impedir la lliure circulació de les persones. 
La instal.lació ha d'anar aïllada elèctricament. 
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució. 

Ha de quedar feta la prova d'estanquitat. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de netejar l'interior de les canonades i dels elements de pols i impureses. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 60-670-93 "Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales." 
"Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales." 
"Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos." 
"Reglamento General de Servicio Público de Gases Combustibles." 
 
EKK - REIXETES DE VENTILACIÓ 
EKK1 - REIXETES DE VENTILACIÓ METÀL.LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EKK15331,EKK15241,EKK15221. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Reixetes metàl·liques per a ventilació de recintes amb gas, fixades mecànicament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la reixeta 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La reixeta ha de quedar fixada sòlidament al suport pels orificis de subjecció disposats pel fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició horitzontal ± 20 mm 
- Aplomat ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop acabada la instal·lació, es procedirà a la retirada de la obra de les restes d'embalatges i material d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
RIG "Reglamento de Instalaciones de Gas" 
 
EL - INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
EL2 - ASCENSORS ELÈCTRICS D'ADHERÈNCIA PER A 6 PERS ONES, COM A MÀXIM, SENSE CAMBRA DE 
MAQUINÀRIA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EL29000B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Aparells elevadors amb tracció elèctrica incorporada a la cabina, instal·lats de forma permanent. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Col·locació de guies i cables de tracció 
     - Col·locació d'amortidors de fossat 
     - Col·locació de contrapesos 
     - Col·locació de portes d'accés 
     - Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 
     - Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
     - Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
     - Col·locació de portes de cabina 
     - Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
     - Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
     - Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
     - Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
     - Prova de servei de l'instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin per la base. Han de tenir una 
franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. 
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems i s'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de les 
guies. 
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per material fos, amarraments de falca 
d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu cas grapes o maniguets per cables. 
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès. 
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats a una placa base. 
El funcionament de l'ascensor ha d'estar subordinat al retorn dels amortidors a la seva posició normal. 
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior o la part posterior del bastidor de la cabina. 
El grup tractor ha d'estar muntat sobre un bastidor de perfils d'acer de la resistència adequada i proveït dels dispositius 
antivibratoris necessaris. 
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris. 
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament entre si. 
El limitador de velocitat ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut. 
El paracaigudes ha d'anar col·locat a la part inferior de la cabina. 
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada. 
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la porta d'accés de l'aparell elevador 
corresponent. 
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a l'usuari. 
Els selectors de parades han d'anar fixats a la paret del buit a l'alçada necessària de cada planta per a aturar la cabina al nivell 
del pis corresponent. 
Distància horitzontal contrapès - cabina o elements sobresortints:  >= 5 cm 
Distància horitzontal contrapès - paret:  >= 3 cm 
Toleràncies: 
     - Desplom de les portes d'accés respecte les verticals del llindar de la cabina:  <= 5 mm 
     - S'han de complir a més les distàncies i les franquícies següents: 
          - Porta de la cabina - tancament del buit:  <= 12 cm 
          - Porta de la cabina - porta exterior:  <= 15 cm 
          - Element mòbil - tancament del buit:  >= 3 cm 
          - Entre els elements mòbils:  >= 5 cm 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRETO 1314/97) 
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents: 
     - Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 

     - Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en cas de tall d'energia o d'avaria 
dels components) 
     - Limitador de l'excés de velocitat 
     - Amortiguadors d'acumulació d'energia 
     - Amortiguadors de dissipació d'energia 
No ha de ser possible d'activar la posada en moviment, en el cas que la càrrega superi el valor màxim admissible. 
Els ascensors ràpids, han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la velocitat. 
Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta alguna de les portes dels replans i 
que no permeti obrir les portes dels replans en el cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent. 
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. 
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada 
produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants. 
En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant, en la cambra que allotja el grup tractor, l'ascensor ha de 
finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre. 
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El buit, el fossat i la cambra de politges de l'ascensor han d'estar completament acabats i han de complir les condicions fixades a 
la D.T. i en el "Reglamento de Aparatos Elevadores". 
S'han de seguir les instruccions de la D.T. facilitada pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
RAE 1966 Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REAL DECRETO 1314/1997 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
ASCENSORS ELÈCTRICS: 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos. 
 
 
EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
EM1 - INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASO S 
EM11 - DETECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM111015,EM112055. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Detectors per a instal.lacions de protecció d'incendis muntats superficialment. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Detectors iònics de fums. 
- Detectors tèrmics de fum. 
- Detectors termovelocimètrics. 
- Detectors de CO. 
- Detectors autònoms de CO. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de la base a la superfície 
- Connexió de la base a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la P.O.) 
- Connexió de la base al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la P.O.) 
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- Acoblament del cos a la base 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
La base s'ha de fixar sòlidament a la superficie mitjançant tacs i visos. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. 
 
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO: 
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir. 
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 220 V. 
 
DETECTORS DE FUMS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS: 
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir. 
Ha de quedar connectat pel sistema de dos conductors a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 30 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
 
EM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ 
EM121X - CENTRALS DE DETECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM121X36. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Centrals de detecció d'incendis i de CO muntades i col.locades a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció.(No inclosa la xarxa ni el circuit a la P.O.) 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. 
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. 
Alçària des del paviment 1200 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 30 mm 
     - Horitzontalitat ± 3 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
EM13 - SIRENES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM133068,EM133067. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a l'interior. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció.(No inclosa la xarxa ni el circuit a la P.O.) 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació. 
Quan es col.loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 30 mm 
     - Horitzontalitat ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
EM14 - POLSADORS D'ALARMA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM141002. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció.(No inclosa la xarxa ni el circuit a la P.O.) 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
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Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Alçària des del paviment 1500 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 30 mm 
     - Horitzontalitat ± 1 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
 
EM2 - INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 
EM21 - HIDRANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM211528. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Hidrant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Soterrat en pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrants de columna seca: 
- Fixació de la columna a la base 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 
- Recobriment de protecció de la part soterrada 
Hidrants de columna humida: 
- Fixació de la columna a la base. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
Hidrants soterrats en pericó: 
- Fixació del conjunt al fons del pericó. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Aplomat:  <= 5 mm 
HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior. 
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc., que han de complir les condicions 
fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de l'element intermedi. 
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de l'aigua evacuada. 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que 
ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 

La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. 
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per 
la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
EM23 - BOQUES D'INCENDI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM23U010,EM23U206. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de l'armari a la paret. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
- Col.locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. 
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. 
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. 
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. 
Alçària del centre de l'armari al paviment 1500 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 30 mm 
     - Horitzontalitat i aplomat ± 3 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
 
EM3 - EXTINTORS D'INCENDIS 
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EM31 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM31351K,EM31U007. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locat dins d'armari i muntat superficialment: 
- Fixació de l'armari al parament. 
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari. 
Col.locat amb suport a la paret: 
- Col.locació del suport al parament. 
- Col.locació de l'extintor al suport. 
Col.locat sobre rodes: 
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 50 mm 
     - Horitzontalitat i aplomat ± 3 mm 
 
COL.LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
COL.LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment. 
 
COL.LOCAT SOBRE RODES: 
L'extintor ha d'anar col.locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense 
perill de despendre's. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
 
EN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
EN3 - VÀLVULES D'ESFERA 
EN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

EN31RC03,EN314427,EN315427,EN3143P7. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la maneta amb la mà. 
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 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 
sistema de tancament. 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del 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. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 nomès s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
EN32 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS EMBRIDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN3284F7,EN3284J7,EN3274J7,EN3264J7,EN3254J7. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Vàlvules d'esfera manuals embridades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntades superficialment 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
IES NUMANCIA – SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 

Página 75 
  

- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la maneta amb la mà. 
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 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 
sistema de tancament. 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col.locar i treure tots els cargols de les 
brides. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal.lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
EN33 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ENCOLADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN3383S7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules d'esfera manuals muntades superficialment en canalitzacions de PVC a pressió per a instal·lacions de distribució i 
transport de fluids. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la vàlvula en la conducció 
- Col·locació del la vàlvula en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat. 
Les vàlvules han de ser accessibles. 
La vàlvula ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.  
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Abans de fer l'unió del tub amb la vàlvula, cal que el tub s'hagi tallat perpendicularment a l'eix i havent eliminat les rebaves. 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'extrem recte del tub ha de tenir la aresta exterior aixamfranada. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos 
destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 
EN74 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN74RC01. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Vàlvules reductores de pressió roscades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió a la xarxa de la vàlvula 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i regulació a la part inferior. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de ser accessible. 
Les connexions han de ser estanques a les pressions 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 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
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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. 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 
sistema de tancament. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 nomès s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
EN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 
EN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN818427,EN81RC01,EN816427. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 
 
MUNTADES 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. 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 
sistema de tancament. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 nomès s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
EN9 - VÀLVULES DE SEGURETAT 
EN91 - VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT ROS CADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN914450. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Vàlvules de seguretat de recorregut curt, roscades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La palanca d'obertura manual de la vàlvula ha de ser accessible i ha de quedar a la vista. 
Ha de quedar connectada a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense cap interrupció. 
La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on ha d'estar la vàlvula. 
Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca a la pressió de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
MUNTADES 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. 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 
sistema de tancament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb les canonades 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAP ITC MIE-AP1 Orden de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE AP 1 del 
Reglamento de Aparatos a Presión: Calderas, Economizadores, Precalentadores, Sobrecalentadores y Recalentadores. 
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RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 
(RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los 
Edificios. 
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora 
para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, 
por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se 
crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
 
EN92 - VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT EMB RIDADES 
EN92U - VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT EM BRIDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN92U000. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Vàlvules de seguretat de recorregut curt, embridades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió a la xarxa 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La vàlvula ha de quedar amb la palanca d'obertura manual perfectament accessible i la seva posició ha de ser visible. 
Ha de quedar connectada a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense cap possible interrupció. 
La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on ha d'estar la vàlvula. 
Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca 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 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col.locar i treure tots els cargols de les 
brides. 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 
sistema de tancament. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal.lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ordre del 17 de març del 1981 ITC-MIE-AP1, BOE 8 d'abril del 1981 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
 
ENX - GRUPS DE PRESSIÓ 

ENX1 - GRUPS DE PRESSIÓ D'AIGUA DE MEMBRANA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENX14237,ENX14239,ENX14240,ENX14241,ENX14238. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Grups de pressió d'aigua de membrana muntats sobre bancada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació del dipòsit 
- Fixació de la bomba a la bancada 
- Col·locació accessoris grup 
- Connexions bomba-dipòsit i accessoris 
- Connexions a la xarxa de subministrament i a la de distribució 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques corresponents. 
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la generatriu superior, per tal 
d'evitar la formació de bosses d'aire. 
La bomba ha de quedar fixada sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. 
La subjecció de la bomba s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, utilitzant els forats de les potes del motor. 
Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. 
Les unions han de ser completament estanques. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
* NTE-IFF/1973 Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, "Instalaciones. Fontanería. 
AGUA FRÍA." 
 
 
 
EP - INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
EP1 - ANTENES COL.LECTIVES 
EP11 - PALS I DIPOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP11U000,EP11U01,EP111201. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pals i dipols per a FM i TV col·locats. 
S'han considerat les fixacions següents: 
- Fixats a la paret 
- Recolzats a una base plana 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Pals fixats a la paret: 
- Fixació del pal a les abraçadores ja col·locades 
- Fixació dels dipols al pal 
- Connexió del pal a la xarxa de terra 
Pals recolzats a una base: 
- Fixació de la base a la superfície de recolzament 
- Fixació del suport a la base 
- Col·locació i ancoratge del pal al suport 
- Fixació dels dipols al pal 
- Connexió del pal a la xarxa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
La seva posició a de ser la indicada a la DT, amb les condicions expressament aceptades per la DF. 
El pal ha de ser vertical. 
S'ha de tenir una antena (dipol) per a cada canal captat i transmès a l'equip d'amplificació. 
La distància entre les antenes, amidada sobre la vertical del pal, ha de ser la següent: 
- Per a orientació dins d'un angle < 20°: 
    - Entre Banda I - Banda IV : 1 m 
    - Entre Banda I - Banda V : 1 m 
    - Entre Banda IV - Banda V : 0,65 m 
    - Entre Banda IV - Banda IV : 0,80 m 
    - Entre Banda V - Banda V : 0,65 m 
- Per a orientació dins d'un angle >= 20° i <= 70°: 
    - Entre Banda I - Banda IV : 0,75 m 
    - Entre Banda I - Banda V : 0,75 m 
    - Entre Banda IV - Banda V : 0,50 m 
    - Entre Banda IV - Banda IV : 0,60 m 
    - Entre Banda V - Banda V : 0,50 m 
Els pals d'antena hauran d'estar connectats a la presa de terra de l'edifici a través del camí més curt possible, amb cable de 6 mm 
de diàmetre. 
Els cables de connexió seran del tipus intempèrie. En cas contrari hauran d'estar protegits de manera adequada. 
L'alçària màxima del pal serà de 6 m. Per a alçàries superiors es faran servir torretes. 
La ubicació dels pals o torretes d'antena serà de manera que hi hagi una distància mínima de 5 m a l'obstacle o pal més proper. 
La distància mínima a línies elèctriques serà de 1,5 vegades la llargària del pal. 
Els pals d'antena es fixaran a elements de fàbrica resistents i accessibles i, si es possible, allunyats de xemeneies i altres 
obstacles. 
Les antenes i elements captadors de senyals hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: 
- Sistemes situats a menys de 20 m d'alçària:  130 km/h 
- Sistemes situats a més de 20 m d'alçària:  150 km/h 
PALS FIXATS A LA PARET: 
Distància (d) entre abraçadores ancorades a la paret, segons l'alçària del pal (h): 
+-------------------------+ 
¦    h (m)    ¦   d (m)   ¦ 
¦-------------¦-----------¦ 
¦      4      ¦  <= 0,5   ¦ 
¦    4 - 6    ¦  <= 0,75  ¦ 
¦    6 - 8    ¦  <= 1     ¦ 
+-------------------------+ 
PALS RECOLZATS A UNA BASE: 
El recolzament del pal 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 <= 1,6 KNm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el 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. 
Decret 117/2000, de 20 de març, pel qual s'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures comuns de 
telecomunicacions als 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. 

 
 
EP11U - PALS I DIPOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP11U000,EP11U01. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pals i dipols per a FM i TV col·locats. 
S'han considerat les fixacions següents: 
- Fixats a la paret 
- Recolzats a una base plana 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pals fixats a la paret: 
- Fixació del pal a les abraçadores ja col·locades. 
- Fixació dels dipols al pal 
- Connexió del pal a la xarxa de terra 
Pals recolzats a una base: 
- Fixació de la base a la superfície de recolzament 
- Fixació del suport a la base 
- Col·locació i ancoratge del pal al suport 
- Fixació dels dipols al pal 
- Connexió del pal a la xarxa de terra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La seva posició a de ser la indicada a la D.T., amb les condicions expressament aceptades per la D.F. 
El pal ha de ser vertical. 
S'ha de tenir una antena (dipol) per a cada canal captat i transmès a l'equip d'amplificació. 
La distància entre les antenes, amidada sobre la vertical del pal, ha de ser la següent: 
- Per a orientació dins d'un angle < 20°: 
          - Entre Banda I - Banda IV : 1 m 
          - Entre Banda I - Banda V : 1 m 
          - Entre Banda IV - Banda V : 0,65 m 
          - Entre Banda IV - Banda IV : 0,80 m 
          - Entre Banda V - Banda V : 0,65 m 
- Per a orientació dins d'un angle >= 20° i <= 70°: 
          - Entre Banda I - Banda IV : 0,75 m 
          - Entre Banda I - Banda V : 0,75 m 
          - Entre Banda IV - Banda V : 0,50 m 
          - Entre Banda IV - Banda IV : 0,60 m 
          - Entre Banda V - Banda V : 0,50 m 
Els pals d'antena hauran d'estar connectats a la presa de terra de l'edifici a través del camí més curt possible, amb cable de 6 mm 
de diàmetre. 
Els cables de connexió seran del tipus intempèrie. En cas contrari hauran d'estar protegits de manera adequada. 
L'alçària màxima del pal serà de 6 m. Per a alçàries superiors es faran servir torretes. 
La ubicació dels pals o torretes d'antena serà de manera que hi hagi una distància mínima de 5 m a l'obstacle o pal més proper. 
La distàcia mínima a línies elèctriques serà de 1,5 vegades la llargària del pal. 
Els pals d'antena es fixaran a elements de fàbrica resistents i accessibles i, si es possible, allunyats de xemeneies i altres 
obstacles. 
Les antenes i elements captadors de senyals hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: 
- Sistemes situats a menys de 20 m d'alçària 130 km/h 
- Sistemes situats a més de 20 m d'alçària 150 km/h 
 
PALS FIXATS A LA PARET: 
Distància (d) entre abraçadores ancorades a la paret, segons l'alçària del pal (h): 
??????????????????????????? 
?    h (m)    ?   d (m)   ? 
??????????????????????????? 
?      4      ?  <= 0,5   ? 
?    4 - 6    ?  <= 0,75  ? 
?    6 - 8    ?  <= 1     ? 
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??????????????????????????? 
 
PALS RECOLZATS A UNA BASE: 
El recolzament del pal 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. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
comunicación". 
DECRET 117/2000 Decret 117, de 20 de març, pel qual s'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma técnica de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions als 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. 
 
EP12 - EQUIPS D'AMPLIFICACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP12U000,EP12U001,EP122704. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips d'amplificació muntats superficialment o en armari tancat. 
Es considera incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Fixació de l'armari al parament 
- Col·locació d'un punt de llum 
- Fixació de l'equip d'amplificació 
- Connexió a la caixa de distribució i a la xarxa elèctrica 
- Connexió a terra 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de muntar en lloc protegit dels agents atmosfèrics. 
S'ha de col·locar 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 sortida a la distribució ha de connectar-se a terra. 
Distància conductors d'enllaç al peu del pal:  <= 8 m 
Alçària part inferior de l'equip a la part accesible per manteniment:  <= 2 m 
Distància llum a la part superior de l'equip:  <= 0,2 m 
Secció conductors a terra:  >= 2 mm2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el 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. 
 
 
EP12U - EQUIPS D'AMPLIFICACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP12U000,EP12U001. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Equips d'amplificació muntats superficialment o en armari tancat. 
Es considera incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Fixació de l'armari al parament 
- Col.locació d'un punt de llum 
- Fixació de l'equip d'amplificació 
- Connexió a la caixa de distribució i a la xarxa elèctrica 
- Connexió a terra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de muntar en lloc protegit dels agents atmosfèrics. 
S'ha de col.locar 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 sortida a la distribució ha de connectar-se a terra. 
Distància conductors d'enllaç al peu del pal <= 8 m 
Alçària part inferior de l'equip 
a la part accesible per manteniment <= 2 m 
Distància llum a la part superior de l'equip <= 0,2 m 
Secció conductors a terra >= 2 mm2 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
comunicación". 
 
EP13 - CAIXES DE DERIVACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP132103. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de derivació muntades superficialment o encastades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes encastades: 
- Col·locació de la caixa dins el corresponent caixetí encastat prèviament 
Caixes muntades superficialment: 
- Fixació de la caixa al parament 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha 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 protegida 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 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el 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. 
 
 
EP14 - PRESES DE SENYAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP141000,EP141004,EP141005,EP145114. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preses de senyal de TV i FM muntades superficialment o encastades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes encastades: 
- Col·locació de la presa dins la caixa de registre ja encastada 
- Connexió al cable coaxial 
Caixes muntades superficialment: 
- Fixació de la presa al parament 
- Connexió al cable coaxial 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Els costats han d'estar aplomats. 
La caixa ha d'estar enrrasada amb el parament. 
Distància presa al paviment (d):  19 cm <= d <= 21 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el 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. 
 
 
EP15 - CONDUCTORS COAXIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP151006. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductors coaxials col·locats en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Introducció del cable dins el tub de protecció ja col·locat 

- Connexió al circuit de comunicació 
CONDICIONS GENERALS: 
En la conducció d'antenes (dipols) el conductor es pot col·locar 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'ha de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la 
malla recargolada. 
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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el 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. 
 
 
EP1F - FONTS D´ALIMENTACIO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP1FU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fonts d’alimentació per a equips amplificadors de TV. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Fixació a l’interior de l’armari 
- Connexió amb l’amplificador i amb l’alimentació elèctrica 
- Muntatge dels accessoris que acompanyen l’equip, si és el cas 
- Prova de servei 
- Retira de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al seu emplaçament, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. 
Les obertures per a la refrigeració no poden quedar obstruïdes. 
La instal·lació i muntatge han d’estar fets d’acord amb les instruccions de muntatge i funcionament subministrades pel fabricant. 
Les parts dels equips que s’hagin de manipular, han de ser accessibles. 
Tots els components constituents de l’equip han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els accessoris 
subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per ell. 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a l’amplificador. 
No pot quedar accessible cap part elèctricament activa un cop fetes totes les connexions. 
La prova de funcionament ha d’estar feta. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
La col·locació i connexionat de l’amplificador s’han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de funcionament del projector. 
Les connexions elèctriques s’han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EP2 - INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
EP22 - UNITATS EXTERIORS (PLAQUES DE CARRER) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP221B00. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Unitats exteriors d'intercomunicadors muntades. 
S'han considerat els muntatges següents: 
- Muntades superficialment. 
- Encastades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntades superficialment: 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de communicació 
- Col.locació de l'unitat dins una caixa muntada superficialment en el parament 
Encastades: 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de communicació 
- Fixació de la caixa en el seu forat previst del parament,col.locació dels mecanismes i la placa exterior. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la D.F. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 2% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
EP24 - OBREPORTES ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP24220A,EP242200. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Obreportes elèctrics encastats a la porta. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit 
- Fixació de l'aparell al seu lloc previst 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 reb. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
EP2A - PORTERS ELECTRÒNICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP2AU010. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Conjunt de porter electrònic amb placa exterior antivandàlica, obreportes automàtic, instal.lat 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Connexió de la font d'alimentació a la xarxa elèctrica 
- Connexió de la de la font d'alimentació a la xarxa d'intercomunicadors i a la placa al carrer. 
- Connexió de tots els elements a la xarxa del circuit de comunicació 
- Fixació al lloc previst. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de muntar en un lloc sec i d'accés fàcil per al personal de manteniment. 
El telèfon terminal ha de quedar correctament connectat a la instal.lació segons les instruccions del fabricant. 
La posició ha de ser l'indicada a la D.T. 
La placa, ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la D.F. 
L'obreportes 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. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
Ha de quedar feta la prova d'instal.lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
EP3 - INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA 
EP31 - AMPLIFICADORS I PREAMPLIFICADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP31UZ14,EP31UZ16,EP31U019,EP31UZ10,EP31UZ11,EP31UZ13,EP31UZ15. 
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1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Amplificadors i preamplificadors per a instal.lacions de megafonia. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació al lloc previst 
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes amb els connectors 
normalitzats adequats. 
No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. 
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la D.T. 
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. 
Ha de quedar instal.lat en lloc ventilat, exent d'humitat i pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C. 
Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració o soroll. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del equip. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la D.T. del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·lació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotècnico de Baja Tensión." 
 
EP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
EP41 - CABLES COAXIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP411000. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Conductors coaxials col.locats en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Introducció del cable dins el tub de protecció ja col.locat 
- Connexió al circuit de comunicació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En la conducció d'antenes (dipols) el conductor es pot col.locar 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'ha de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la 
malla recargolada. 

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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
comunicación". 
 
EP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP434510,EP43B010,EP434670,EP43C451. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, col·locats. 
S’han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l’àrea de treball i cables per a connexionat 
S’han contemplat els tipus de col·locació següents: 
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, col·locats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 
- Col·locació del cable a dintre de la envoltant de protecció 
- Marcat del cable  
- Prova de servei 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc. 
En cables amb connectors als extrems: 
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d’obra executada 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La prova de servei ha d’estar feta. 
S’han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació. 
L’instal·lador ha d’aportar un certificat de la categoria de la instal·lació. 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d’elements de la instal·lació. 
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d’altres instal·lacions. La secció interior del 
tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors. 
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de comunicacions 
elements d’altres instal·lacions. 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
La connexió d’ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d’estar fetes. La continuïtat del senyal 
ha de quedar garantida en els punts de connexió. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
La estesa del cable s’han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Les connexions s’han de dur a 
terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
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La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop acabades les tasques d’estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de cables, etc. 
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
Durant les operacions d’estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S’ha de vigilar que el cable no es 
malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 
 
 
EP49 - CABLES PER A INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP49U030. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
  
DEFINICIO: 
Cables per a megafonia de 1 a 8 parells de conductors, instal.lats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i fixació  
- Connexionat a caixes o elements 
  
CONDICIONS GENERALS: 
La connexió dels cables de megafonia ha d'estar feta sobre els següents elements: 
 - Regulador del nivell sonor  
- Selector de programes 
- Central de megafonia 
- Altaveus  
Els cables han de penetrar dins els conductes. 
Els empalmaments han d'estar fets amb regleta  o borns de connexió. 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o al paviment. 
Un cop instal.lat i connectat  a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Ha de quedar en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Quan es col.loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport. 
Quan es col.loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal.lat sense tensions i la canalització ha de complir les especificacions 
fixades en el seu plec de condicions. 
La distància del cable a qualsevol tipus d'instal.lació ha de ser de 20 cm. 
Distància entre fixacions   <= 40 cm 
Resistència de les connexions a la tracció >= 3 kg 
Toleràncies d'instal.lació: 
      - Posició ± 20 mm 
      - Aplomat ± 2% 
  
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
  
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
  
m de llargària amidat segons les especificacions de la D.T. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
EP4A - CABLES DE FIBRA ÒPTICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP4AJC11,EP4AJC21,EP4A5421. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables amb conductors de fibra òptica per a la transmissió de senyals digitals, col·locats. 
S’han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l’àrea de treball i cables per a connexionat 
Es contemplen els següents tipus de col·locació: 
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, connectats als equips 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 
- Col·locació del cable a dintre de l’embolcall de protecció 
- Marcat del cable 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
En cables amb connectors als extrems: 
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d’obra executada 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els materials que intervenen en la partida d’obra han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, les connexions han 
d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
S’han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic en els requerits per la DT o bé els que sol·liciti la DF. Les proves 
s’han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini del temps (OTDR) i amb un mesurador de potència. 
L’instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els certificats requerits sobre la instal·lació. 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d’elements de la instal·lació. 
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d’altres instal·lacions. La secció interior del 
tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors. 
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de comunicacions 
elements d’altres instal·lacions. 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
La connexió d’ambdós extrems del cable amb els equips i amb les preses de senyal han d’estar fetes. La continuïtat del senyal ha 
de quedar garantida en els punts de connexió. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la 
seva coberta. 
El cable s’ha de col·locar de manera que les seves propietats no quedin malmeses. 
L’embolcall de protecció ha d’estar instal·lat abans d’introduir els conductors. 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri 
aigua. 
Les tensions mecàniques que es generin durant l’estesa, i les remanents un cop aquest instal·lat, seran inferiors a les que suporta 
el cable. 
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció. 
Radi mínim de curvatura del cable:  >= 10D  (D = diàmetre del cable) 
Temperatura ambient durant la instal·lació:  0ºC =< T =< 50ºC (T = Temperatura ambient) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
CABLES PER A INSTAL·LACIONS A L’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones. 
*UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones. 
*UNE-EN 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica. 
*UNE-EN 187000/A1:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica. 
*UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas. 
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 
 
 
EP5 - INSTAL.LACIONS TELEFÒNIQUES 
EP51 - CENTRALETES TELEFÒNIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP51U000,EP51U004. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
  
DEFINICIO: 
Centraleta telefònica. 
S'han considerat els muntatges següents: 
 - Muntatge a la paret. 
- Muntatge sobre taula. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Centrals muntades a la paret: 
 - Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Fixació de la central al forat previst al parament 
Centrals col.locades sobre taula: 
 - Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Fixació de la central al lloc previst de la taula 
  
CENTRALS MUNTADES A LA PARET: 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
S'ha de col.locar encastada a la paret. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la D.F. 
Toleràncies d'instal.lació. 
      - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 2% 
  
CENTRALS COL.LOCADES SOBRE TAULA: 
Ha de quedar instal.lada en posició de sobretaula, en la situació fixada al projecte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
  
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
  
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
EP73 - ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE VEU I  DADES 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP732451,EP731451,EP7312D2,EP7311D2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Connectors fixes per a instal·lacions de comunicacions, col·locats encastats en caixes de mecanismes. 
S'han contemplat els tipus de connectors següents: 
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Preparació de l'extrem del cable 
- Execució de la connexió 
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí. 
Les connexions han d'estar fetes. 
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar folgat a dintre de la caixa 
de mecanismes. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb pantalla de 360º al 
voltant del connector. 
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la 
pantalla del propi connector. 
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el 
traçat del cable de fibra òptica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
*UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: Especificación 
particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con 
garantía de calidad. 
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*EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, 
blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre 
de 2002) 
*EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 vías, 
blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600 MHz (Categoría 7, Blindados). (Ratificada por 
AENOR en noviembre de 2002) 
 
 
EP74 - ARMARIS, XASSÍS I BASTIDORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP742B01,EP74JH11,EP74SH11. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19”, porta amb vidre securitzat, pany securitzat, pany amb clau i accés pels 4 costats, 
equipats amb bateria d’endolls I ventilació forçada, col·locat superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Col·locació i anivellació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació 
disposat pel fabricant. 
Tots els material que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí. 
S’ha de deixar l’espai suficient al voltant de l’armari per tal de permetre les operacions de muntatge i manteniment. 
Les reixetes de ventilació de l’armari no poden quedar obstruidse. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus 
indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d’obra. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
No s’han de trasmetre esforços entre els elements de la instal·lació eléctrica (tubs, canals, safates o cables) i els components de 
l’equip. 
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge. 
La prova de funcionament ha d’estar feta. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ±20 mm 
- Aplomat:  ±2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 
 
 

EP742 - ARMARIS, XASSÍS I BASTIDORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP742B01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19´´,  porta amb vidre securitzat, pany amb clau i accés pels 4 costats, equipats amb 
bateria d'endolls i ventilació forçada, col·locat superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La columna ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
EP7E - EQUIPS ELECTRÒNICS PER A TRANSMISSIÓ DE DADE S 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP7E1E00,EP7E1E2W. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats. 
S’han contemplat les partides d’obra següents: 
- Switch col·locat en armari rack de 19” 
- Hub col·locat en armari rack de 19” 
- Router col·locat en armari rack de 19” 
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l’interior del PC 
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l’interior del PC 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En elements col·locats dins de l’armari rack de 19”: 
- Col·locació dins de l’armari 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges 
En elements col·locats a l’interior del PC: 
- Retirada de la carcassa del PC 
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió 
- Comprovació del funcionament 
- Tancat de la carcassa del PC 
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- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges 
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L’ARMARI RACK DE 19”: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament a l’armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació 
disposat pel fabricant. No s’han de transmetre esforços entre el plafó i l’armari. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
L’element ha de quedar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. 
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles. 
La porta de l’armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de la instal·lació de dades. 
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l’apantallament no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del 
cable s’ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de 
connexió entre la fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el 
traçat del cable de fibra òptica. 
La prova de servei ha d’estar feta. 
ELEMENTS COL·LOCATS A L’INTERIOR DEL PC: 
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC. 
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, etc. 
ELEMENTS COL·LOCATS A L’INTERIOR DEL PC: 
Les targetes s’han d’introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme. 
No s’ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d’introduir la targeta, per tal de no malmetre el 
circuit imprès ni cap component electrònic. 
No s’han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta. 
La targeta s’ha de fixar a la carcassa del PC. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 
 
 
EP7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP7Z113B,EP7Z21B1,EP7ZE091. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats. 
S’han contemplat els següents tipus d’elements: 
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats 
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110 
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC 
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de l’element a l’interior de l’armari 
- Fixació a l’armari 
- Execució de les connexions 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament a l’armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació 
disposat pel fabricant. No s’han de transmetre esforços entre el plafó i l’armari. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions 
dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Les connexions han d'estar fetes. 
No s’han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. 
La prova de servei ha d’estar feta. 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la 
pantalla del propi connector. 
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el 
traçat del cable de fibra òptica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 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 de l’element corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
*UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: Especificación 
particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con 
garantía de calidad. 
*EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, 
blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre 
de 2002) 
*EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 vías, 
blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600 MHz (Categoría 7, Blindados). (Ratificada por 
AENOR en noviembre de 2002) 
 
 
EQ - EQUIPAMENTS 
EQ5 - TAULELLS 
EQ54 - TAULELLS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ54Z001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Taulells de fusta de densitat mitjana fixats mecànicament sobre suports murals. 
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S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixació dels suports al parament 
- Fixació del taulell als suports 
CONDICIONS GENERALS: 
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments. 
S'han de col·locar els suports suficients perquè el taulell sigui estable. 
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no 
s'especifica, ha de ser >= 1,5 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 0,1 % 
- Alçària:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions del projecte. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EQ5B - TAULELLS INOXIDABLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ5BUVP0,EQ5BUVP1,EQ5BFVP2,EQ5BUVP2,EQ5BVP13,EQ5BUVP3,EQ5BUVP4,EQ5BUVP5,EQ5BUVP6,EQ5BUVP7,EQ5
BVV12,EQ5BV9P9,EQ5BV9P8,EQ5BUVP9,EQ5BVP15,EQ5BVV19,EQ5BVP17,EQ5BVP18,EQ5BVP19,EQ5BVP26,EQ5BVVW1
,EQ5BVP22,EQ5BVV23,EQ5BVP23,EQ5BVP24,EQ5BVP25,EQ5BVPX9,EQ5BVPX7,EQ5BVP27,EQ5BVVX1,EQ5BVVX2,EQ5B
VWX2,EQ5BVVX3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Taulells de planxa d’acer inoxidable col·locats sobre suports murals i encastats al parament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Fixació dels suports al parament 
     - Col·locació del taulell sobre els suports 
     - Fixació del taulell 
CONDICIONS GENERALS: 
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments. 
S'han de col·locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui estable. 
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les directrius fixades per la D.F. Si no 
s'especifica, l'encastament del taulell al parament ha de ser >= 1,5 cm. 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat:  ± 0,1% 
     - Alçària:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions del projecte. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EQZ - EQUIPAMENTS ESPECIALS 

EQZ1 - PENJADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQZ1Z002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Penjador de roba col·locat amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
El penjador ha d’estar col·locat al lloc indicat a la DT. 
Ha d’estar fixat al suport per tots els punts previstos, amb cargols. Si el suport es de fàbrica, també els cargols s’han de subjectar 
amb tacs. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 2 mm 
- Aplomat:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EY - AJUDES DEL RAM DE PALETA 
EY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA 
EY02 - ENCASTS PETITS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EY02X002,EY02X001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell d'instal·lació, collat amb guix o morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Col·locació del caixetí o mecanisme 
- Fixació i tapat del forat que resta 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li 
pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat. 
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'encast realment realitzat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219ZJB4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació i 
de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per 
la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2225420. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització 
d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d’obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat 
amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
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- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de l'excavació en l'interval entre 
l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els 
treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta 
execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de 
Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 

 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227T00F,F227500F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2A15000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
F6A - TANCAMENTS METÀL.LICS 
F6A1 - REIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F6A1ZQA5,F6A1Z015,F6A1ZP62,F6A1Z461. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de reixat d'1,5 a 2 m d'alçària, de malla d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb malla de torsió senzilla 
- Amb bastidor i malla electrosoldada o malla ondulada de ferro dolç 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó 
- Ancorat a l'obra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
- Col·locació dels elements que formen el reixat 
- Tesat del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Quan la reixa ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar 
visibles. 
Llargària de l'ancoratge dels suports: 
- Alçària 1,5 m:  >= 3 cm 
- Alçària 1,8 o 2 m:  >= 35 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre suports: 
     - Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm 
     - Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 
     - Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
REIXAT ANCORAT A L'OBRA: 
Distància entre els suports:  2 m 
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA: 
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades. 
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 
Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m 
Nombre de cables tensors:  3 
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de 
mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F8 - REVESTIMENTS 
F83 - APLACATS 
F83P - APLACATS AMB PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F83PZCON,F83PZCOZ,F83PZC1Z. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment de parament mitjançant planxa grecada o nervada d’acer galvanitzat i prelacat,  col·locat  amb fixacions mecàniques 
sobre llates. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col.locació de les llates 
- Col·locació de les planxes amb fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre planxes 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
La superfície d’acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 
Les fixacions dels perfils s’han de col·locar en els forats previstos. 
Les planxes han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada 
d'aigua. 
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat. 
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant. 
Punts de fixació per planxa:  >= 6 
Distància entre la fixació i els extrems de la planxa:  >= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat entre dues planxes consecutives:  ± 10 mm 
- Aplomat total: ± 30 mm 
- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives:  ± 5 mm 
- Paral·lelisme del conjunt de planxes:  ± 10 mm 
- Nivell entre dues planxes consecutives:  ± 2 mm 
- Nivell entre les planxes d'una filada:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen 
aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Les planxes han de col·locar-se a partir del punt més baix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
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F92 - SUBBASES 
F926 - SUBBASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9265H11. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del 
formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una 
amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens de poliestirè 
expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó 
amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 

F96 - VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96516D5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
VORADA DE PLANXA D’ACER: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest 
procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
VORADA DE PLANXA D’ACER: 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA: 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F97 - RIGOLES 
F971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9715G11. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Base per a rigola: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Acabat de la superfície 
- Protecció del formigó fresc i cura 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. 
Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de formigó de la vorada. 
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest 
procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
*Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 
 
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F97422EE. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col.locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del 
ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions 
rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F99 - ESCOSSELLS 
F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F991Z08M,F991U100. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'escossells per a voreres. 
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 
- Peces prefabricades de morter de ciment 
- Totxanes o maons foradats 
- Xapa d’acer galvanitzat 
- Xapa d’acer amb acabat “corten” 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escossell 
En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de 
ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben travades en les 
cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 
ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 15 mm 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Balcament de l'escossell:  ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts:  ± 1 mm 
ESCOSSELL DE XAPA D’ACER: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada en la DT 
La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 
La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9A - PAVIMENTS GRANULARS 
F9A1 - PAVIMENTS DE TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9A1201L. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de terra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Tot-u 
- Sauló 
- Terra-ciment executada "in situ" 
- Material seleccionat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En els paviments de tot-u, sauló o material seleccionat: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
En els paviments de terra-ciment "in situ": 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Distribució del ciment 
- Mescla del sòl amb el ciment 
- Addició d'aigua 
- Compactació de la mescla 
- Acabat de la superfície 
- Execució de junts 
- Cura de la mescla 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
 
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-tipus dels plànols. 
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats. 
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes NLT-105 i NLT-106: < 15 
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE 7-368: < 1% 
Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma NLT-120: < 0,5% 
Resistència a la compressió al cap de 7 dies:  >= 0,9 x 25 kg/cm2 
Toleràncies d'execució: 
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl:  ± 0,3% 
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec:  ± 2% 
- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm 
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- Gruix mitjà de la capa:  - 10 mm 
- Gruix de la capa en qualsevol punt:  - 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
 
PAVIMENTS DE TOT-U: 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la norma NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la 
composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal 
manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 
 
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs 
realitzats. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se 
en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà 
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin donar-se gela des. 
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres. 
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs 
UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de disgregació la relació entre el tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge a laboratori 
d'aquest mateix material dessecat i esmicolat. 
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat. 
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort. 
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària adequada, aprovada per la DF. 
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla. 
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball. 
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest punt el ciment amb el sòl, fins que 
no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla. 
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip d'humectació. 
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb excés d'humitat. 
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i la absència de grumolls de ciment. 
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació i acabat, o a una nova remoguda 
i mescla. 
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de treball en més d'un 2% del pes de la 
mescla. 
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació del ciment. 
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor. 
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt més alt. 
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la humitat de la mescla. 
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi abans de les 4 hores següents a la 
incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C. 
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge. 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar amb els mitjans 
adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa. 

La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas. 
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora. 
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant part de la capa acabada. 
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores. 
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es produeix una demora superior a 1 hora 
entre les operacions a franges contigües. 
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini màxim fixat per a la posada a l'obra. Si 
s'ha rebassat aquest termini, s'ha de reconstruir totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF. 
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva terminació. S'ha de disposar un reg de 
cura a partir de les 24 h del final de les operacions d'acabat. 
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de vehicles pesats durant 7 dies, a no ser 
que la DF ho autoritzi expressament i establint prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb 
dotació no superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra 
per sobre de la capa tractada. 
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada s'ha de protegir adequadament contra 
les mateixes, segons les instruccions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al trànsit. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
 
 
 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1320A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
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- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop 
possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni 
en els encontres d’aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm 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 15 
mm de diàmetre 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a forats 
interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 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. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
F9GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIG Ó 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9GZ2524. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal de obtenir: 
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de junt amb serra de disc: 
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat 
CONDICIONS GENERALS: 

Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades. 
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària:  ± 10% 
- Alçària:  ± 10% 
- Replanteig:  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC: 
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans de que comenci a produir 
esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior). 
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMACIÓ DE JUNT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per 
la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBATU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
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MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu 
cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de 
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT 
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada 
en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels 
següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del 
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció 
total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas 
d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa 
vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o 
mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant 
semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de 
senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de 
la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C  i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el 
grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el 
paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca 
pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras. 
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGE S 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5HU005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de fosa o d’acer, sobre solera de 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó lateral de la caixa 
- Col·locació de les reixes 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
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 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. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
IES NUMANCIA – SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 

Página 97 
  

 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - Familia DK2 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK2RC01,FDK2U010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
- Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa de formigó prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigó. 
 
PERICÓ FABRICAT ‘IN SITU’: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació del pericó sobre la solera 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
PERICÓ FABRICAT ‘IN SITU’: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
L’elecció del tipus de pericó a construir en un lloc determinat es farà un cop definides les necessitats funcionals del projecte. 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa, enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella. 

Els orificis d’entrada i sortida dels tubs han de quedar preparats. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal 
d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivel de la solera: ± 20 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICÓ FABRICAT ‘IN SITU’: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la D.F. ho consideri necessari 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
FDKZ - Familia DKZ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZU015. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades prèviament amb 
morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el 
seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no 
podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFB - TUBS DE POLIETILÈ 
FFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB1E425. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Canalitzacions amb tub extruït de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió. 
S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C 
- Polietilè de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C 
- Polietilè de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, 
etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat: correspon a xarxes on poden donar-se indiferentment al llarg del seu recorregut, 
trams lineals, equilibrats o amb predomini d'accessoris (instal.lacions d'obres d'enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 

S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Col.locat superficialment 
- Col.locat al fons de la rasa per enterrar 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Instal.lacions amb grau de dificultat mitjà: 

- Replanteig de la conducció 
- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la conducció 

Instal.lacions per a enterrar, sense especificació del grau de dificultat: 
- Comprovació i preparació del pla de suport 
- Col.locació dels tubs en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la conducció 

En les instal.lacions sense especificació del grau de dificultat, no s'inclou la col.locació dels accessoris. La variació del grau de 
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris, per tant, la seva col.locació es considera 
una unitat d'obra diferent. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions 
s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a 
la canalització. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. 
S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El tub es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 

│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 

│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar- se per interpolació lineal. 
 
COL.LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
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. 
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. 
Distància entre suports: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      │   Polietilè densitat alta   │   Polietilè densitat baixa   │ 

│──────│─────────────────────────────│──────────────────────────────│ 
│  DN  │     Trams    │    Trams     │     Trams    │    Trams      │ 
│ (mm) │   verticals  │ horitzontals │   verticals  │ horitzontals  │ 
│      │      (mm)    │     (mm)     │      (mm)    │     (mm)      │ 

│──────│──────────────│──────────────│──────────────│───────────────│ 
│  10  │      200     │     150      │       -      │      -        │ 
│  16  │       -      │      -       │      310     │     240       │ 

│  20  │      400     │     300      │      390     │     300       │ 
│  25  │      500     │     375      │      490     │     375       │ 
│  32  │      640     │     480      │      630     │     480       │ 
│  40  │      800     │     600      │      730     │     570       │ 
│  50  │     1000     │     750      │      820     │     630       │ 
│  63  │     1260     │     945      │      910     │     700       │ 
│  75  │     1500     │    1125      │       -      │      -        │ 
│  90  │     1800     │    1350      │       -      │      -        │ 
│ 110  │     2200     │    1650      │       -      │      -        │ 
│ 125  │     2500     │    1875      │       -      │      -        │ 
│ 140  │     2800     │    2100      │       -      │      -        │ 
│ 160  │     3200     │    2400      │       -      │      -        │ 
│ 180  │     3600     │    2700      │       -      │      -        │ 
│ 200  │     4000     │    3000      │       -      │      -        │ 
│ 225  │     4500     │    3375      │       -      │      -        │ 
│ 250  │     5000     │    3750      │       -      │      -        │ 
│ 315  │     6300     │    4725      │       -      │      -        │ 
│ 400  │     8000     │    6000      │       -      │      -        │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Les canonades per a gas amb tub de 
densitat mitjana col.locades superficialment, s'han d'instal.lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), 
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
 
COL.LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
El tub s'ha de col.locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 
temperatura. 
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La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de gruix >= 5 cm. Pel seu damunt hi ha 
d'haver un reblert >= 60 cm de terra ben piconada per tongades de 20 cm, si no hi ha de passar trànsit rodat i >= 80 cm en cas 
contrari. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
L'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal 
aixamfranar l'aresta exterior. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
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. 
Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL.LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als 
especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal.lacions en les que a la P.O. s'especifica el grau de dificultat com a mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces 
especials per col.locar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
FGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
FGD23 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGD23000. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar 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 de la necessitat d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la realització periòdica de 
proves de valors de resistència a terra. 
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: 
     - Posició ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM11N22,FHM41902. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb 
base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó. 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 
2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols. 
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada amb brida o amb platina a tub 
d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Creueta: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d’instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
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Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
BRAÇ MURAL: 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
CREUETA: 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de diàmetre adequat a la 
creueta, just en el punt de subjecció del llum. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 72401:1981 Candelabros. Definiciones y términos. 
UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 
UNE 72403:1984 Candelabros. Materiales. 
 
 
FJ - EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PIS CINES 
FJS - EQUIPS PER A REGS 
FJS1 - BOQUES DE REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS1U001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de subministrament i distribució d’aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o localització puntual d’aspersors 
aeris acoblats a la rosca de la clau d’obertura. 
 L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament de la boca 
- Neteja de rosques i d’interior de tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexionat a la xarxa 
- Prova de servei 
- Col·locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment. 
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona 
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball. 
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal. 
La xarxa en la que s’instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i difusió. 
La pressió de prova segons pressió nominal: 

+---------------------------------------------+ 
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar) ¦ 
¦-----------------------¦---------------------¦ 
¦          10           ¦        >= 15        ¦ 
+---------------------------------------------+ 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió de treball. 
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S’ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal·lació de la boca, s’han de netejar l’interior dels tubs i els punts d’unió. 
Les boques de reg no han d’estar separades entre elles més de 50 m de distància. 
S’ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d’aquestes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada a l’obra segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FJSA - PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSAU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Programadors protegits amb caixa per instal·lacions de reg que governen l’ obertura de les electrovàlvules possibilitant l’ 
automatització de la mateixa. 
S’ han considerat els següents tipus: 
- Programadors electrònics. 
- Programadors autònoms. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat a la xarxa en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. 
L’ element serà de tipus professional i haurà d’ estar homologat per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació. 
La posició serà fixada a la DT 
El programador, en el seu cas, quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric de titularitat pública, segons Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Es comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, 
transport o manipulació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FJSB - ELECTROVÀLVULES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSBU020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions  
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i accessoris corresponents. 
Les unions entre l’aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L’aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de funcionament. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L’estanquitat de les unions roscades s’ha d’aconseguir amb els junts subministrats amb l’equip o bé amb sistemes aprovats pel 
fabricant. 
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. 
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ3 - FONTS 
FQ31 - FONTS PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ31UU01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de font exterior cilíndrica, metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, col·locada ancorada a dau de 
formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris 
- Ancoratge de la font 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua 
- Fixació de l'aparell 
- Fixació de la reixeta 

- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar anivellada. 
Ha de quedar ben fixada al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació. 
L’aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. 
Ha d’estar feta la prova d’instal·lació. 
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FQS - EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
FQS2 - EQUIPAMENT PER A PISTES ESPORTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQS2U120,FQS2U115. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elelements complementaris per a espais públics. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la situació dels ancoratges 
- Preparació de la base 
- Fixació de l’element 
- Col·locació dels accessoris 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la especificada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb els dispositius subministrats pel fabricant, i d'acord amb les instruccions de 
muntatge. 
L’ancoratge de l’element ha de resistir els esforços als que ha d’estar sotmès l'element sense produir danys a la base de suport ni 
afectar l’estabilitat de l’element. 
Si l'element no es fix, ha de tenir els mecanismes de contrapès o guies de seguretat per tal que no es pugui tombar. 
Els accessoris per al suport i manipulació, han d’estar col·locats i s’ha de comprovar que funcionin corectament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Si es treballa a l’exterior, no s’ha de treballar amb vent superior a 50 km/h. 
El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en funció del material de base. 
El forat s’ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base. 
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No es  travessarà cap armadura sense l’autorització expressa de la DF. 
Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han de ser suficients per a garantir les 
característiques mecàniques de l’ancoratge, d’acord amb les indicacions del fabricant de l’ancoratge. 
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el tac 
és de tipus químic, cal utilitzar el cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac. 
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol substància que pugui ser perjudicial 
per al seu comportament eficaç. 
No s’han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge. 
L’element s’ha de fixar per els forats previstos. 
La col·locació no ha de produir desperfectes en l’element que comprometin la seva durabilitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada, amidada d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 748:1999 "Equipos para campos de juego. Porterías de futbol. Requistos y métodos de ensayo incluyendo la seguridad" 
UNE-EN 1270/A1:2001 "Equipos para campos de juego. Equipos de baloncesto. Requistos funcionales y de seguridad. Métodos 
de ensayo" 
 
 
FR - JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P1311,FRA4Z004,FR2GU060,FR340005,FR3PU100,FR64U050,FR47Z050,FRA4Z025,FR43U210,FR2GU040,FR6BU120. 
 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions de Jardineria i Reg del Banc de la MMAMB. 
 
 
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
FR2G - EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR2GU060,FR2GU040. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavació per a plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Clot 
- Rasa 
S'han considerat els aprofitaments de les terres següents: 
- Càrrega sobre camió 
- Escampada al costat de l'excavació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Amb càrrega de terres: 
- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió 
Amb escampada de terres: 
- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades 
CONDICIONS GENERALS: 
L'excavació ha de quedar a la situació prevista. 
Les parets de l'excavació han de ser estables. 
Toleràncies d'execució: 

- Volum:  ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de drenatge perquè la terra tingui la permeabilitat 
adequada. 
L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a facilitar l'aireig del terra. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar a la DF. 
Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la DT, o en el seu defecte per les que digui la DF. 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Quan l'excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s'han de separar en dues parts: per una banda la 
superficial i per l'altre la profunda. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLOT: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
RASA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació. 
 
 
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL 
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDIN ERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P1311,FR3PU100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Grànuls de poliestirè 
- Argila expandida 
- Palet de riera 
- Sauló 
- Sorra 
- Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica 
- Roldor de pi 
- Torba 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas. 
Els grànuls de poliestirè, l'argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria 
orgànica. 
La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'explanada, sense produir danys a les plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de barrejar immediatament. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua 
superficial. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR47Z050,FR43U210. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barreges de cespitoses 
- Arbres 
- Arbusts 
- Palmeres i palmiformes 
- Coníferes i resinoses 
- Plantes de temporada 
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes aquàtiques 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Barreges de cespitoses 
     - En barreja de llavors 
- En pa d'herba 
- En esqueix 
- Palmeres, palmiformes, coníferes i resinoses: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Arbres 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Arbusts 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- En bulbs 
- En safates 
- En llavors 
- En esqueix 
- En pa d'herba 
- Planta crassa suculenta o aqüàtica: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Barreges de cespitoses 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
     - Emmagatzematge provisional, en el seu cas 
     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
- Arbres, arbusts i plantes: 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
     - Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i número del productor autoritzat, nom botànic de l'espècie 
vegetal, puresa, poder germinatiu i pes. 
CESPITOSES EN PA D'HERBA O ESQUEIX: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i 
presentació. 
Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en tota la superfície, especialment a les 
vores. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i 
presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'alçària de les espècies vegetals correspon: 
- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció dels palmons 
- En arbres i arbusts: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas, proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada. 
El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries. 
SUBMINISTRAMENT EN BULB: 
El bulb o rizoma ha de tenir la mida i l'estructura adient per a poder desenvolupar-se i germinar per ell mateix. 
El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulació d'extracció, ja sigui del terreny o de la seva base o mare, s'ha de conservar de 
manera que no comenci l'arrelament i la germinació i, per tant, la seva despesa de reserves alimentàries, abans de ser plantat. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un 
control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o 
algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF. 
Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la zona a cubrir i s'han de posar el mateix dia. 
En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria, i sobre la part radical 
si el pa de terra no té protecció. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de fullatge i amb una esporgada de la 
part aèria proporcional a la part radicular. 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació. S'ha de col·locar dins d'envoltats de 
plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
BARREJA CESPITOSES EN ESQUEIX: 
Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves. 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquixos que es puguin plantar en una jornada. 
PA D'HERBA: 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada. 
Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc alçades i s'han de col·locar creuats per capes. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
Si no es sembra inmediatament s'ha de disposar en un lloc protegit de les inclemències atmosfèriques, sec i ventilat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR, PA DE TERRA, EN SAFATES, EN BULB O AMB L'ARREL NUA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
SUBMINISTRAMENT EN LLAVORS: 
kg mesurats segons les especificacions de la DT. 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
ARBUSTS: 
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
BARREJA CESPITOSES: 
*NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
*NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
*NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
 
 
FR6 - PLANTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR64U050,FR6BU120. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Plantes de temporada 
- Plantes crasses 
- Arbres 
- Plantes vivaces 
- Arbusts 
- Cespitoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre o arbust: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Plantes: 
- En contenidor 
- En esqueix 
- En pa d'herba 
- Amb l'arrel nua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre o arbust: 
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
- Plantes: 
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 

     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
ARBRES I ARBUSTS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense doblegar-se, 
especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
PA D'HERBA: 
Han d'estar col·locats a trencajunt, sense deixar forats entre les plaques. 
Els junts han d'estar plens d'una barreja a parts iguals de sorra i torba humida i mòlta. 
ESQUEIX: 
Han d'estar col·locats a portell. 
Han d'estar enterrats per la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última de la 
tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o sòl 
excessivament mullat. 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la 
meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de fondària. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha 
d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en 
posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla 
metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl. 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest. 
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de 
col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
PA D'HERBA: 
Les vores de les gleves consecutives s'han de col·locar a tocar, per testa, i a pressió. 
Després de la plantació s'ha de passar el corró de manera que les plaques quedin en contacte amb el terreny. 
No s'ha d'utilitzar fins al cap de quatre setmanes de la plantació, però es podrà trepitjar al cap d'una setmana. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació. 
 
G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE  JUNTS 
G7B - LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G7BC3700. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè 
- Feltre de polipropilè/polietilè 
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 - DRENATGES 
GD5A - DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5A5D05. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col.locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col.locació del tub inclós el reblert de material fitrant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Inclòs el reblert de material filtrant: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les característiques del terreny 
i del tub. 
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada tram i seguir les 
alineacions indicades en la DT. 
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m 
Pendent:  >= 0,5% 
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent <= 4%:  ± 0,25% 
- Pendent > 4%:  ± 0,50% 
- Rasants:  ± 20 mm 
 
INCLÓS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant. 
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs. 
No s'ha d'iniciar la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. 
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material filtrant. 
 
INCLÓS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF. 
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de compactació >= 
75% del P.N. 
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
INCLÓS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant. 
 
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB92U000. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o altres usos, col.locats en la seva posició 
definitiva amb el sistema de fixació previst. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Amb fixacions mecàniques 
- Amb adhesiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació de l'element 
- Neteja 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la D.F. 
Ha de tenir col.locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. 
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell ± 5 mm 
     - Aplomat ± 1 mm/15 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El parament on s'ha de col.locar ha d'estar totalment acabat. 
 
PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT: 
No s'han de produïr danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col.locació. 
No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
 
CARÀCTER NUMÈRIC COL.LOCAT AMB ADHESIU: 
El parament on s'ha de col.locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa. 
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter 
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col.locada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK11002. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Fixades al bastiment 
- Recolzades sobre el bastidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixetes fixades al bastiment: 
- Col.locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
Reixetes recolzades sobre bastiment: 
- Col.locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a 
pressió. 
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser 
manipulable manualment. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia 
mínima de 10 cm del terra. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha 
d'anar col.locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col.locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK21000. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Fixades al bastiment 
- Recolzades sobre el bastidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixetes fixades al bastiment: 
- Col.locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
Reixetes recolzades sobre bastiment: 
- Col.locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a 
pressió. 
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser 
manipulable manualment. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
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Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia 
mínima de 10 cm del terra. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha 
d'anar col.locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col.locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
 
 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEM3B002,EEM3B003. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Extractors per a corrent monofàsic instal.lats. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Encastats 
- Muntats a la finestra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Extractors muntats a la finestra: 
- Col.locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 
- Fixació de l'extractor al bastiment 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors encastats a la paret: 
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar, també, 
que el sentit de gir és el que li correspon. 
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i el bastiment que se subministra 
juntament amb l'extractor. 
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els forats que hi ha en el marc de 
l'extractor. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEMJ2004. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Caixes de ventilació amb aillament de polietilè, amb capacitat per a un ventilador axial, penjades del sostre i connectades al 
conducte rectangular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels suports de la caixa 
- Col.locació de la caixa fent coïncidir als seus forats amb els conductes corresponents 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
S'ha de collar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents al marc de la caixa. 
El suport ha d'estar penjat del sostre. 
S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les conexions han de ser flexibles 
per evitar la propagació d'ones sonores. 
Ha d'estar col.locat de manera que les comportes de registre siguin accesibles i practicables per al seu manteniment. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible sigui adient. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 50 mm 
     - Nivell ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el sentit de circulació de l'aire resultant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
 
 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEU5U001. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal.lats en tuberia. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
                  - Amb abraçadora 
                  - Amb beina roscada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i fixació de l'aparell a la tuberia 
- Prova de servei 
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CONDICIONS GENERALS: 
El termòmetre ha d'estar instal.lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb l'equip funcionant. 
Ha de portar una placa metàl.lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal.lació. 
Ha de portar indicat de forma visible la temperatura màxima de servei. 
Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora del mateix.  
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
No pot estar col.locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves mesures com ara radiadors, difusors etc. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
Amb abraçadora: 
La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació 
 
Amb beina roscada: 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria" 
UNE 9111-87 "Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación." 
 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG161000,EG161400. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXE CUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Caixes de plàstic o metàl.liques, amb grau de prote cció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant,  encastades o 
muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Col.locació i nivellació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament  per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Si la caixa és metàl.lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 2% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'insta l.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les  especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG1AU100,EG1AU101,EG1AU102,EG1AU103,EG1AU104,EG1AU105,EG1AU106,EG1AU107,EG1AU108,EG1AU109. 
 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i nivellació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La columna ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Quan tenen porta: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Quan es col.loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 2% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG623001,EG623002,EG623004,EG623005,EG623006. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Interruptors i conmutadors encastats o muntats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
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 D.T. 
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, la cual 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: 
     - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 2% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas." 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG63U000,EG63U001,EG63U002. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de complir les especificacions de la MI-BT-024. 
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. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Quan es col.loca muntat superficialment, l'endoll ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col.loca encastat, l'endoll ha de quedar sòlidament fixat a la caixa de mecanismes, la qual 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: 
     - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 2% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGB14001. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 kVAr a 20 kVAr, de 220, 380 o 500 V de tensió nominal, de funcionament 
automàtic o mixte, muntada superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge i fixació 
- Connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La bateria ha d'estar muntada superficialment i ha de quedar fixada sòlidament al parament. 
La connexió ha d'estar feta amb cable de mànega i terminals. 
L'envoltant del condensador ha de quedar connectada a la xarxa de connexió a terra. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH612000,EH612001. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de fluorescència de 175 fins a 300 
lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat superficialment. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntades superficialment al sostre 
- Muntades superficialment a la paret 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos. 
S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de connexió a terra. 
Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte. 
Han de proporcionar al nivell del sól una il.luminació >= 1 lux 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 20 mm 
Toleràncies per a muntatge superficial a la paret: 
     - Aplomat ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 20-062-73 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia." 
UNE 20-392-75 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia." 
UNE 72-550-85 "Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones." 
UNE 72-551-85 "Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación." 
UNE 72-552-85 "Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación." 
UNE 72-553-85 "Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación." 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM121X36. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  
Centrals de detecció d'incendis i de CO muntades i col.locades a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció.(No inclosa la xarxa ni el circuit a la P.O.) 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. 
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. 
Alçària des del paviment 1200 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició ± 30 mm 
     - Horitzontalitat ± 3 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN92U000. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Vàlvules de seguretat de recorregut curt, embridades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió a la xarxa 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La vàlvula ha de quedar amb la palanca d'obertura manual perfectament accessible i la seva posició ha de ser visible. 
Ha de quedar connectada a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense cap possible interrupció. 
La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on ha d'estar la vàlvula. 
Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca 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 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col.locar i treure tots els cargols de les 
brides. 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 
sistema de tancament. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Abans de la instal.lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ordre del 17 de març del 1981 ITC-MIE-AP1, BOE 8 d'abril del 1981 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
 
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGD23000. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar 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 de la necessitat d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la realització periòdica de 
proves de valors de resistència a terra. 
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: 
     - Posició ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 
 
 
Vallirana, abril de 2008 
L’arquitecte, 
 
 
 
 
 
 
 
Signat: Xavier Martí Garcés 
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CÁLCULO DEL CONSUMO DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 Datos de partida: vestuarios total

n = número de duchas 16 duchas 16 duchas
C = consumo unitario por ducha 0,2 l/s a 42ºC 0,2 l/s a 42ºC
Td = tiempo de uso de  una ducha 4 minutos 4 minutos
Tc = tiempo de consumo 1 hora 1 hora
Oc = ocupación prevista en el tiempo de consumo 24 personas 25 personas
Ta = temperatura de acumulación 60 ºC 60 ºC
Te = temperatura de entrada de agua a la red 10 ºC 10 ºC
Tc = temperatura de consumo 42 ºC 42 ºC

nº dinars 75

Consumo de agua por unidad de ducha

CT = Caudal tota por duchada 48 litros

Consumo de agua por unidad de dinar

CT = nº dinars x 8 l/dinar 600 litres a 42 ºC

Volumen de acumulación de agua

Si suponemos que en el transcurso de una hora se ducharán un total de 25 personas tenemos que el volumen total de agua a 42ºC es:

A = Volumen total consumido a la tempertura 1.200 litros a 42ºC

Por tanto el volumen acumulado a 60ºC serà:

V = Volumen total necessario por el volumen consumido 1.152 litros/h a 60ºC

El volumen total instalado por acumulación de agua caliente sanitaria será de 2.500 litres

Potencia necesaria para la producción

La potencia necesaria para la producción de este caudal, en el transcurso de dos horas será:

31.250 kcal/h

REHABILITACION IES NUMANCIA
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DATOS

Ángulo de 
inclinación 35 º

Orientació sud 35 º
Superficie total 
captación 32,48 m2

Nº de placas 16
Volumen mínim 
de acumulació 1624 litres

Superficie por 
placa 2,03 m2

Litros de 
agua/dia a 60ºC 2008 litros

Perdidas per 
Orientació 5 %

Temperatura de 
consumo 60 ºC
Volumen de 
acumulación 1000 litros

ciutat meses

H: radiación media 
sobre horizontal 
H2          
(Mj/m2/dia)

factor por la 
inclinación a 
35º

factor por la 
orientación 
a -35º sud

E: radiación 
media anual 
diaria útil 
(Mj/m²/dia)

I: radiación 
media anual 
diaria útil 
(Wh/m²/dia)

horas de luz 
solar a 
Catalunya

intensidad 
de radiación 
media anual 
diaria útil 
(W/m²)

temperatura
s medias 
diurnas      
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Sta. Coloma enero 6,20 1,37 0,84 6,72 1867 7,5 249 10 8 37,91 22,96 16,41 0,02576 0,67 143 4631 1069 35 2008 121 80% 36%
febrero 10,01 1,28 0,84 10,14 2818 8 352 9,5 9 52,20 30,60 21,15 0,03308 0,64 193 6270 1544 50 2008 119 80% 53%
marzo 13,61 1,17 0,84 12,61 3502 9 389 12,5 11 64,14 37,57 25,94 0,03455 0,64 211 6855 1899 62 2008 114 80% 67%
abril 18,17 1,06 0,84 15,25 4237 9,5 446 15 13 76,68 44,84 30,91 0,03567 0,63 240 7782 2276 74 2008 110 80% 84%
mayo 21,27 0,98 0,84 16,51 4586 9,5 483 17 14 83,43 48,71 33,52 0,03423 0,64 261 8485 2482 81 2008 107 80% 94%
junio 22,73 0,95 0,84 17,10 4751 9,5 500 22 15 89,67 52,33 36,00 0,02799 0,66 281 9125 2669 87 2008 105 80% 103%
setiembre 15,20 1,21 0,84 14,56 4045 9 449 21,5 14 79,10 46,55 32,31 0,02405 0,68 259 8397 2327 76 2008 107 80% 88%
octubre 11,76 1,37 0,84 12,76 3545 9 394 17,5 13 68,77 40,88 28,68 0,02839 0,66 221 7194 1993 65 2008 110 80% 74%
noviembre 6,91 1,47 0,84 8,04 2233 8 279 13,5 11 46,54 28,77 21,00 0,02685 0,67 159 5158 1270 41 2008 114 80% 45%
diciembre 5,86 1,45 0,84 6,73 1870 7 267 10,5 8 38,42 23,21 16,56 0,02267 0,68 155 5046 1087 35 2008 121 80% 36%
media anual 13,17 1,23 0,84 12,04 3345,44 8,60 380,88 14,90 12 63,69 37,64 0,03 0,66 212,26 6894,24 1861,80 60,47 2008 113 68%



Potencia nominal (kW) Potencia nominal (kcal/h) Q necesario PCI 39600 KJ/(N·m3)
1 Caldera 416,00 360.000,00 37,82

Cocina 72,55 62.780,00 6,60
Marmita 23,85 20.640,00 2,17
Freidora 19,88 17.200,00 1,81
TOTAL 532,27 460.620,00 48,39

Potencia nominal (kW) Potencia nominal (kcal/h) Q necesario
Caldera 416,00 360.000,00 37,82
Cocina 116,27 100.620,00 10,57
TOTAL 532,27 460.620,00 48,39

Cálculo de las necesidades de gas natural 

2



Cálculo de los conductos de gas natural 

L L equiv. CAUDA
L

Dmin D tuberia D int. V Pi Pf

(m) (m) m3/h (mm) (mm) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (mm.c.a.)

A-B 3,0 3,6 48,4 42,8 Fe 65 68,9 3,8 220,0 219,2
General

B-C 3,0 3,6 48,4 42,8 Fe 65 68,9 3,8 219,2 218,3

C-I 3,0 3,6 37,8 39,0 Fe 65 68,9 2,9 218,3 217,8
Caldera

2,20 mmcda

Pérdida para la caldera
2,20 mmcda

PERDida DE CARGA

TRAMO



Cálculo de los conductos de gas natural 

L L equiv. CAUDA
L

Dmin D tuberia D int. V Pi Pf

(m) (m) m3/h (mm) (mm) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (mm.c.a.)

A-B 3,0 3,6 48,4 42,8 Fe 65 68,9 3,8 220,0 219,2
General

B-C 3,0 3,6 48,4 42,8 Fe 65 68,9 3,8 219,2 218,3

C-D 60,0 72,0 10,6 44,9 Fe 40 41,9 2,2 218,3 206,9
Cuina

D-E 15,0 18,0 10,6 33,7 Fe 40 41,9 2,2 206,9 204,0

E-F 3,0 3,6 1,8 12,4 Fe 20 21,7 1,4 204,0 203,4
Fregidora Pèrdua a aparells

E-G 1,0 1,2 6,6 16,1 Fe 32 36 1,9 204,0 203,8
Cuina 16,18 mmcda

E-H 2,0 2,4 2,2 12,2 Fe 20 21,7 1,7 204,0 203,5
Marmita

16,18 mmcdaPÉRDIDA DE CARGA

TRAMO



K = 0,44 K = 1,77
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Passadis sud (zona 
entre aules) 16 11,7 2,9 33,9 0,27 0,0 0,00 2,9 3,3 9,3 0,04 56,0 0,25 56,0 0,00 0,5 0,0 0,5 22

Passadis nord (zona 
escala i lav.alumnes) 16 0,0 0,00 0,0 0,00 2,9 2,0 5,7 0,02 47,1 0,21 47,1 0,00 0,2 0,0 0,2 20
Aula 1 18 25 5,0 2,9 7,6 6,6 0,06 1,5 2,5 7,2 14,9 0,75 2,9 12,3 35,1 0,17 50,7 0,27 50,7 0,00 1,3 4,7 5,9 32 7,01 1,0 OK
Aula 2 18 25 5,0 2,9 7,6 11,1 0,10 1,5 7,2 10,4 0,52 2,9 7,6 21,5 0,05 50,7 0,27 50,7 0,00 0,9 4,7 5,6 31 5,21 1,0 OK
Aula 3 18 25 5,0 2,9 7,6 7,7 0,07 1,5 2,5 7,2 16,0 0,80 2,9 12,3 35,1 0,17 50,7 0,27 50,7 0,00 1,3 4,7 6,0 33 7,01 1,0 OK
Aula 4 18 25 5,0 2,9 7,6 12,3 0,11 1,5 7,2 11,4 0,57 2,9 7,6 21,5 0,05 50,7 0,27 50,7 0,00 1,0 4,7 5,7 31 5,18 1,0 OK
Aula 5 18 25 5,0 2,9 7,6 12,3 0,11 1,5 7,2 11,4 0,57 2,9 7,6 21,5 0,05 50,7 0,27 50,7 0,00 1,0 4,7 5,7 31 5,18 1,0 OK
Aula Petits Grups 1 18 13 5,3 2,9 3,7 5,2 0,05 1,5 3,7 5,4 0,27 2,9 3,7 10,6 0,02 25,0 0,13 25,0 0,00 0,5 2,4 2,9 16 2,7 0,5 OK
Aula Petits Grups 2 18 13 5,3 2,9 3,7 5,2 0,05 1,5 3,7 5,4 0,27 2,9 3,7 10,6 0,02 25,0 0,13 25,0 0,00 0,5 2,4 2,9 16 2,7 0,5 OK
Tutoria 18 3 1,9 2,9 2,9 5,1 0,04 1,5 2,5 4,0 0,20 2,9 2,9 8,3 0,02 16,0 0,08 16,0 0,00 0,3 0,6 0,9 5 1,81 0,1 OK
Lavabos Alumnes 1 18 7,1 2,9 2,4 6,5 0,06 0,5 0,9 0,5 0,02 2,9 2,4 6,9 0,02 13,3 0,07 13,3 0,00 0,2 1,8 1,9 11 0,23 0,4 NO
Lavabos Alumnes 2 18 7,1 2,9 2,4 7,1 0,06 0,5 0,9 0,5 0,02 2,9 2,4 6,9 0,02 13,3 0,07 13,3 0,00 0,2 1,8 1,9 11 0,23 0,4 NO

Total 40,2 259

Ventilació 
natural 

necesaria

Pèrdues per 
mòdul

Pared 
Passadis/local

Terra

P
B

 P
rim

ar
ia

0,550,49

Sostre

K = K = 2,80 K =

Pared Ext. Sup. Acris.
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Passadis sud (zona 
entre aules) 16 2,9 4,4 9,2 0,07 1,9 1,8 3,3 0,15 2,9 1,6 4,7 0,02 38,7 0,00 38,7 0,00 0,2 0,0 0,2 12

Passadis nord (zona 
escala i lav.alumnes) 16 2,9 4,4 14,6 0,11 0,5 1,8 1,1 0,05 2,9 3,3 9,3 0,04 35,6 0,00 35,6 0,00 0,2 0,0 0,2 10
Aula 1 18 25 5,0 2,9 7,6 6,6 0,06 1,5 2,5 7,2 14,9 0,75 2,9 12,3 35,1 0,17 50,7 0,00 50,7 0,00 1,0 4,7 5,7 31 7,01 1,0 OK
Aula 2 18 25 5,0 2,9 7,6 11,1 0,10 1,5 7,2 10,4 0,52 2,9 7,6 21,5 0,05 50,7 0,00 50,7 0,00 0,7 4,7 5,3 29 5,21 1,0 OK
Aula 3 18 25 5,0 2,9 7,6 7,7 0,07 1,5 2,5 7,2 16,0 0,81 2,9 12,3 35,1 0,17 50,7 0,00 50,7 0,00 1,0 4,7 5,7 31 7,03 1,0 OK
Aula 4 18 25 5,0 2,9 7,6 12,3 0,11 1,5 7,2 11,4 0,57 2,9 7,6 21,5 0,05 50,7 0,00 50,7 0,00 0,7 4,7 5,4 29 5,18 1,0 OK
Aula 5 18 25 5,0 2,9 7,6 12,3 0,11 1,5 7,2 11,4 0,57 2,9 7,6 21,5 0,05 50,7 0,00 50,7 0,00 0,7 4,7 5,4 29 5,18 1,0 OK
Aula Petits Grups 1 18 13 5,3 2,9 3,7 5,2 0,05 1,5 3,7 5,4 0,27 2,9 3,7 10,6 0,02 25,0 0,00 25,0 0,00 0,3 2,4 2,8 15 2,7 0,5 OK
Aula Petits Grups 2 18 13 5,3 2,9 3,7 5,2 0,05 1,5 3,7 5,4 0,27 2,9 3,7 10,6 0,02 25,0 0,00 25,0 0,00 0,3 2,4 2,8 15 2,7 0,5 OK
Tutoria 18 3 1,9 2,9 2,9 5,1 0,04 1,5 2,5 4,0 0,20 2,9 2,9 8,3 0,02 16,0 0,00 16,0 0,00 0,3 0,6 0,8 5 1,81 0,1 OK
Lavabos Professors 18 3,1 2,9 1,7 4,4 0,04 0,5 0,9 0,5 0,02 2,9 1,7 4,8 0,01 6,1 0,00 6,1 0,00 0,1 0,4 0,4 3 0,23 0,1 OK
Lavabos Alumnes 1 18 7,1 2,9 2,4 6,5 0,06 0,5 0,9 0,5 0,02 2,9 2,4 6,9 0,02 13,3 0,00 13,3 0,00 0,1 1,8 1,8 10 0,23 0,4 NO
Lavabos Alumnes 2 18 7,1 2,9 2,4 7,1 0,06 0,5 0,9 0,5 0,02 2,9 2,4 6,9 0,02 13,3 0,00 13,3 0,00 0,1 1,8 1,9 10 0,23 0,4 NO

Total 38,5 229
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Passadis sud (zona 
entre aules) 16 2,9 4,4 9,9 0,08 1,5 1,8 2,6 0,12 2,9 1,6 4,7 0,02 55,0 0,00 55,0 0,32 0,5 0,0 0,5 22

Passadis nord (zona 
escala i lav.alumnes) 16 2,9 0,0 0,00 1,5 0,0 0,00 2,9 2,0 5,7 0,02 47,1 0,00 47,1 0,27 0,3 0,0 0,3 20
Aula 1 18 25 5,0 2,9 2,5 7,6 20,2 0,18 1,5 7,2 10,4 0,52 2,9 12,3 35,1 0,17 50,7 0,00 50,7 0,33 1,2 4,7 5,9 32 5,18 1,0 OK
Aula 2 18 25 5,0 2,9 7,6 11,1 0,10 1,5 7,2 10,4 0,52 2,9 7,6 21,5 0,05 50,7 0,00 50,7 0,33 1,0 4,7 5,7 31 5,21 1,0 OK
Aula Suport 18 25 5,0 2,9 7,6 11,1 0,10 1,5 7,2 10,4 0,52 2,9 7,6 21,5 0,05 50,7 0,00 50,7 0,33 1,0 4,7 5,7 31 5,21 1,0 OK
Aula Música-audiovisuals18 25 5,0 2,9 2,5 7,6 21,3 0,19 1,5 7,2 11,4 0,57 2,9 12,3 35,1 0,17 50,7 0,00 50,7 0,33 1,3 4,7 5,9 32 5,18 1,0 OK
Aula informàtica 18 25 5,0 2,9 7,6 12,3 0,11 1,5 7,2 11,4 0,57 2,9 7,6 21,5 0,05 50,7 0,00 50,7 0,33 1,1 4,7 5,7 31 5,18 1,0 OK
Aula plàstica 18 25 5,0 2,9 7,6 12,3 0,11 1,5 7,2 11,4 0,57 2,9 7,6 21,5 0,05 50,7 0,00 50,7 0,33 1,1 4,7 5,7 31 5,18 1,0 OK
Tutoria 18 3 1,9 2,9 2,9 5,1 0,04 1,5 2,5 4,0 0,20 2,9 2,9 8,3 0,02 16,0 0,00 16,0 0,10 0,4 0,6 0,9 5 1,81 0,1 OK
Lavabos Professors 18 3,1 2,9 1,7 4,4 0,04 0,5 0,9 0,5 0,02 2,9 1,7 4,8 0,01 6,1 0,00 6,1 0,04 0,1 0,4 0,5 3 0,23 0,1 OK
Lavabos Alumnes 1 18 7,1 2,9 2,4 6,5 0,06 0,5 0,9 0,5 0,02 2,9 2,4 6,9 0,02 13,3 0,00 13,3 0,09 0,2 1,8 1,9 11 0,23 0,4 NO
Lavabos Alumnes 2 18 7,1 2,9 2,4 7,1 0,06 0,5 0,9 0,5 0,02 2,9 2,4 6,9 0,02 13,3 0,00 13,3 0,09 0,2 1,8 1,9 11 0,23 0,4 NO

Total 40,8 260
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Lavabo cuina
18
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Vestidors PND 18 3,2 2,9 0,0 0,00 0,0 0,00 2,9 2,6 7,4 0,02 2,9 1,6 4,6 0,02 4,2 0,07 4,2 0,03 0,1 0,2 0,4 2 0 0,05 NO
Lavabos PND 18 6,6 2,9 0,0 0,00 0,0 0,00 2,9 2,3 6,6 0,01 2,9 2,3 6,6 0,03 3,7 0,06 3,7 0,02 0,1 0,5 0,6 3 0 0,10 NO
AMPA 18 6 3,8 2,9 2,9 5,7 0,05 2,2 1,2 2,6 0,13 2,9 8,4 23,8 0,05 2,9 0,0 0,00 15,8 0,25 15,8 0,10 0,6 1,1 1,7 10 1,3 0,24 OK
Sala Professors 18 18 3,0 2,9 11,1 19,9 0,17 2,2 5,4 11,6 0,59 2,9 12,6 35,8 0,08 2,9 0,0 0,00 60,3 0,96 60,3 0,40 2,2 3,4 5,6 30 5,8 0,72 OK
Despatx Director 18 1 1,0 2,9 3,9 7,2 0,06 2,2 1,8 3,9 0,20 2,9 3,9 11,1 0,02 2,9 0,0 0,00 15,0 0,24 15,0 0,10 0,6 0,3 0,9 5 1,9 0,06 OK
Despatx Cap d'estudis 18 1 1,1 2,9 2,9 5,0 0,04 2,2 1,5 3,2 0,16 2,9 2,9 8,3 0,02 2,9 0,0 0,00 11,2 0,18 11,2 0,07 0,5 0,2 0,7 4 1,6 0,05 OK
Lavabo Professors 2 18 6,6 2,9 0,0 0,00 0,0 0,00 2,9 3,5 10,0 0,02 2,9 0,0 0,00 5,2 0,08 5,2 0,03 0,1 0,6 0,8 5 0 0,14 NO
Secretaria 18 2 1,2 2,9 3,2 6,5 0,06 2,2 1,2 2,6 0,13 2,9 3,2 9,1 0,02 2,9 0,0 0,00 21,7 0,35 21,7 0,14 0,7 0,5 1,2 7 1,3 0,10 OK
Consergeria Reprografia 18 2 2,4 2,9 1,9 4,0 0,03 2,2 0,7 1,5 0,08 2,9 7,3 20,9 0,05 2,9 0,0 0,00 10,4 0,16 10,4 0,07 0,4 0,5 0,9 5 0,8 0,10 OK

Total 12,6 71
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Àrea (m2)

Pèrdues per transmissió (Kw)
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nº de elements o unitermos

Superficie util ventilació de les 
finestres practicables

Superficie mínima necessaria

nº correcte de superficie de 
finestres per ventilació natural?
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16
3,2
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15,1
15,1

130,6
1,02

2,8
3,2

12,9
46,0

2,06
2,9

0,0
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2,9
8,5

24,1
0,07

230,4
2,85
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1,34

7,3
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18
3,9

2,9
1,9

4,7
0,04

0,6
0,9

0,5
0,03

2,9
0,0

0,00
2,9

0,0
0,00

4,8
0,08

4,8
0,03
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0,5
3
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0,1
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Lavabos dones
18

2,0
2,9

3,6
9,7

0,09
0,6

0,9
0,5

0,03
2,9

0,0
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2,9
0,0

0,00
9,4

0,15
9,4
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0,3
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Consideraciones previas  

 
La edificación ha de recibir un uso y un mantenimiento adecuados. Hay, por tanto, que sus 
propietarios y usuarios respeten las instrucciones que se especifican en este manual. El uso 
incorrecto y la no realización de las operaciones de mantenimiento que establece este manual 
puede conllevar la pérdida de las garantías y seguros otorgadas a la edificación, provocar el 
envejecimiento prematuro del edificio, la depreciación de su valor patrimonial y estético . Esta 
degradación puede generar situaciones de riesgo a los usuarios del edificio y / oa terceros con 
la correspondiente responsabilidad civil de propietarios y usuarios.  
 
Un buen uso y un correcto mantenimiento del inmueble reduce gastos al ser menos costosa la 
prevención que la reparación.  
 
La obligatoriedad de conservar y mantener los edificios de viviendas está reflejada en diversas 
leyes (Código Civil, Legislación urbanística, Ley de arrendamientos y Ley de propiedad 
horizontal entre otros).  
 
El artículo 30 de la Ley de la Vivienda 24/1991 de 29 de noviembre establece:  
 
-1. Los propietarios y los usuarios de las viviendas están obligadas a utilizarlos y conservarlos 
de acuerdo con su destino. En todo caso, se debe garantizar el mantenimiento del nivel de 
habitabilidad sin incidir negativamente en los de las viviendas de su entorno y respetando las 
instrucciones contenidas en el Documento de Especificaciones Técnicas del edificio, si éste es 
preceptivo.  
 
-2. Los propietarios deben velar por la conservación de las condiciones de seguridad de sus 
viviendas.  
 
-3. El propietario de la vivienda la asegurará por los riesgos que derivados de causas fortuitas, 
de fuerza mayor y de daños a terceros.  
 
-4. La Administración debe velar por el cumplimiento de estos deberes en la forma establecida 
por Reglamento. El incumplimiento da lugar a las órdenes de ejecución necesarias para la 
corrección de las deficiencias existentes con aplicación de las medidas coercitivas y de 
ejecución subsidiaria establecidas por la ley. 

 
Sobre el Régimen de propiedad del edificio  

 
La propiedad del inmueble se rige por el Régimen de Propiedad Horizontal. Todo propietario 
de vivienda o local es copropietario de las zonas y los elementos comunes del edificio, 
contempladas en la Escritura de División Horizontal.  
 
Estos elementos son:  
 
- Cimientos, estructura, cubierta (con independencia de que su uso y utilización corresponda 

exclusivamente a alguno / s propietarios), fachadas, patios, accesos, vestíbulos, escaleras y 
zonas ajardinadas, entre otros.  
 
- Locales destinados a servicios comunes (cuartos de contadores, maquinaria, etc.).  
 
- Instalaciones comunes (ascensores, antenas, red vertical y horizontal de desagüe, conductos 
de ventilación, instalaciones audio-visuales, instalaciones de agua, gas y luz hasta contador, 
etc.).  
 
- Posibles cesiones y servidumbres compañías suministradoras de servicios (agua, gas, luz, 
etc.).  
 
La comunidad de propietarios se rige a través de la Ley 49/1960 del 21 de julio sobre 
Propiedad Horizontal, (modificada por la Ley 2 / 1988 de 23 de febrero y por la Ley 3 / 1990 de 
21 de junio) y por los Estatutos específicos de la comunidad, siempre que no se opongan a las 
leyes, recogidos en la Escritura de División Horizontal y, en su caso, por el Reglamento de 
Régimen anterior.  
 
Estas leyes contemplan la organización y el funcionamiento de los órganos rectores de la 
comunidad de propietarios, establece los derechos y obligaciones de todos los propietarios 
destacando la obligatoriedad de mantener en buen estado de conservación su piso y les 
instalaciones privadas y contribuir a los gastos generales de explotación y mantenimiento del 
edificio, según su coeficiente de participación contemplado en la Escritura de Compra-venta, la 
Escritura de División Horizontal del edificio y en el Cuaderno de Registro del Libro del Edificio.  
Es recomendable encargar la gestión del régimen de la propiedad o comunidad de propietarios 
Administradores profesionales. 
 
 
Sobre las reformas  
 
Obtenidas las licencias y autorizaciones pertinentes, se realizarán sin transgredir ninguna 
normativa y no afectando negativamente al resto de elementos del edificio o instalación. Es 
aconsejable, a menudo obligatorio, contar con la supervisión de un técnico competente 
(arquitecto o aparejador).  
 
Se contratarán profesionales cualificados, preferiblemente los mismos que han intervenido en 
la construcción del edificio, a los que se exigirá presupuesto y factura que servirá como 
garantía de los trabajos realizados.  
 
Durante la vida útil del edificio se evitarán aquellas actuaciones que puedan alterar las 
condiciones iniciales para las que fue previsto.  
 
Los cambios en la estructura, fachada, cubierta, distribución interior, instalaciones, 
equipamiento o en los acabados modifica el estado original del edificio. La propiedad hará 
constar la ejecución de las reformas en el Registro de incidencias del Cuaderno de Registro 
del Libro del Edificio, incluyendo la documentación generada en el Archivo de documentos del 
mismo Libro.  
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Si en una reforma se detecta algún elemento comunitario en mal estado deberá avisar a la 
propiedad oa su representante para que tome las medidas oportunas para reparar lo.  
 
Después del acabado de una operación de mantenimiento o de reparación, se comprobará la 
retirada de los escombros y los elementos obsoletos.  
 
El propietario de cada vivienda podrá modificar elementos arquitectónicos, instalaciones o 
servicios de la vivienda, siempre que no perjudique los derechos de otros propietarios y no se 
altere la seguridad del edificio, previa comunicación al representante de la comunidad. No 
podrá realizar ninguna alteración en el resto de los inmuebles. Si advertir la necesidad de 
reparaciones urgentes, se deberá comunicar sin dilación a la propiedad o su representado. 
 

Sobre este manual  

 
Este "Manual de uso y mantenimiento" forma parte del Documento de Especificaciones 
Técnicas del edificio y se divide en dos partes: la primera, "Instrucciones de uso", especifica el 
trato que los usuarios deben dar a la edificio ya la vivienda; la segunda, "Instrucciones de 
mantenimiento", contiene las operaciones periódicas a realizar para que el edificio se conserve 
en buenas condiciones de uso y funcionamiento. 
 
 
 

1. Instrucciones de uso  

 
Este capítulo informa sobre las características de la edificación que delimitan su uso, las 
instrucciones a seguir por los usuarios para dar al edificio un funcionamiento adecuado y 
relaciona las pequeñas operaciones de mantenimiento de la vivienda que, por su simplicidad, 
pueden realizarse directamente sin intervención de técnicos o especialistas. En algunos 
apartados se explica el comportamiento a seguir por los usuarios en caso de producirse 
situaciones excepcionales.  
 
Los usuarios deberán hacer un buen uso del edificio para conseguir una vida más larga, 
obtener las máximas prestaciones y evitar desperfectos. Sin embargo, está prohibido 
desarrollar actividades perjudiciales, peligrosas, incómodas o insalubres para la finca.  
 
Muchas operaciones de mantenimiento no tienen una periodicidad específica. Deberá hacerse 
según el uso que se hace de cada vivienda o bien si aparecen síntomas que alerten de la 
necesidad de ejecutarlas. En caso de duda es conveniente pedir consejo a un profesional.  
 
Es necesario que si el propietario de una vivienda el cede en uso a otra persona le transmita 
estas instrucciones de uso y mantenimiento. 
 
 
 
 

1.1 Estructura  

 
Es el conjunto de los elementos resistentes de una edificación que recogen y transmiten al 
terreno las cargas gravitatorias y de viento de la estructura del edificio.  
 
La cimentación del edificio puede transmitir al terreno una carga limitada. Por tanto, el edificio 
debe utilizarse de acuerdo con el uso al que se le ha destinado. Para no alterar el 
comportamiento de la cimentación es necesario que no se hagan modificaciones en la 
estructura, manteniéndose las condiciones de carga tipológicas contempladas en las 
especificaciones técnicas para las cuales se ha construido el edificio.  
 
No pueden hacerse en obras en los cimientos sin el consentimiento de la propiedad o 
comunidad de propietarios del inmueble, la supervisión de un técnico competente, el 
cumplimiento de las normativas vigentes y la correspondiente licencia municipal.  
Los diferentes componentes de los fundamentos tendrán un mantenimiento periódico 
siguiendo las instrucciones de mantenimiento del edificio (capítulo 2). La falta de 
mantenimiento puede acortar la vida útil del edificio. 

 

Es el conjunto de los elementos resistentes (techos, vigas, paredes o pilares) de una 
edificación que soporta y conduce las cargas gravitatorias, de viento y sismo en los cimientos.  
 
La estructura puede soportar una carga limitada por lo que el edificio debe utilizarse de 
acuerdo con el uso al que se le ha destinado. En general, hay que poner los muebles de gran 
peso cerca de los pilares o muros de carga.  
 
No se pueden hacer obras en la estructura sin el consentimiento de la propiedad o comunidad 
de propietarios del inmueble, la supervisión de un técnico competente, el cumplimiento de las 
normativas vigentes y la correspondiente licencia municipal.  
   
Esta prescripción incluye la realización de regatas y / o aperturas de huecos en paredes de 
carga, la redistribución de espacios interiores por cambio de tabiques, la superposición de un 
nuevo pavimento a la existente (aumentamos peso muerto en el forjado en incrementar las 
sobrecargas) y la apertura de agujeros de techos para intercomunicación de plantas.  
 
Los elementos estructurales no deben recibir humedades ya que afectan a su durabilidad. Los 
elementos de acero o de hormigón armado deben mantenerse protegidos del agua para evitar 
oxidaciones. Se repintar cuando se presenten signos de oxidación.  
 
Las humedades pueden ser directos (lluvia, fugas de instalaciones relacionadas con el agua) o 
indirectos (condensaciones, capilaridad). Las primeras se evitan cuidando las fachadas, 
cubiertas y instalaciones de agua y desagüe. Las segundas, con una buena ventilación de las 
viviendas y / o locales, sobre todo de las cámaras húmedas (cocinas, baños, lavaderos, 
espacios bajo cubierta).  
Los elementos estructurales vistos de acero no deben recibir humedades y deben repintar 
cuando presenten signos de oxidación.  
 
Los diferentes componentes vistos de la estructura deben mantenerse periódicamente 
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siguiendo las instrucciones de mantenimiento del edificio (capítulo 2). La falta de 
mantenimiento de dichos componentes y los elementos que las protegen puede acortar la vida 
útil del edificio. 
 
 
Incidencias extraordinarias:  
 
La incorporación de determinados elementos en el edificio (creación de altillos, nuevas 
distribuciones y / o instalaciones, pavimentos y elementos pesados como cajas fuertes, 
jardineras, piscinas, depósitos y esculturas, entre otros) o un cambio de uso de los espacios 
del mismo (cambio de vivienda a oficina, construcción de áticos o conversión de desván en 
zonas habitables no previstas en proyecto, etc.) puede conllevar unas cargas superiores a las 
admitidas originalmente. En este caso, además de pedir las correspondientes licencias 
municipales, obtener permiso de la propiedad o comunidad de propietarios, será necesario 
consultar a un técnico cualificado.  
 
Se avisará a la propiedad oa su representante si se detectan lesiones (oxidaciones, 
desprendimientos, humedades, grietas, etc.) En los elementos estructurales o en los 
componentes que soporta (tabiques y pavimentos, entre otros) para que tome las medidas 
oportunas. 

 
Las fugas de la red de agua o de la red de alcantarillado deben reparar inmediatamente. La 
acción continuada del agua puede lesionar la fundamentación y / o modificar las condiciones 
resistentes del subsuelo. Las alteraciones de los terrenos vecinos (nuevas construcciones, 
túneles y carreteras, entre otros) pueden afectar las condiciones del terreno. 
 
 
 

1.2 Cubiertas  
 
 
La cubierta es aquel sistema de elementos colocados por encima de un edificio que lo 
protegen de las inclemencias del tiempo.  
 
No se pueden hacer obras en la cubierta sin el consentimiento de la propiedad, la supervisión 
de un técnico competente, el cumplimiento de las normativas vigentes y la correspondiente 
licencia municipal. Esta prescripción incluye, entre otros, la formación de jardineras de obra y 
jardineras móviles de una altura de tierras superior a 25 cm.  
 
Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado, toldos, vallas o, 
en general, aparatos que requieren ser fijados, hay que consultar a un técnico competente 
para que la sujeción no afecte al sistema de impermeabilización, en las barandillas y / o 
chimeneas. Sí, además, estas nuevas instalaciones necesitan un mantenimiento periódico 
habrá que prever, a su alrededor, los medios y las protecciones adecuadas para evitar 
desperfectos durante las operaciones de mantenimiento.  
 
Las cubiertas planas, transitables o no, y los tejados deben mantenerse limpias y sin hierbas, 
hojas, y otros elementos ajenos, teniendo especial cuidado en los bozales de buneres de 
desagüe.  

La azotea (cubierta plana transitable) se utilizará exclusivamente para el uso proyectado, no 
estando permitida la colocación de elementos extraños (formación de cubiertos, 
almacenamiento de materiales, grandes jardineras, muebles, etc.).  
Las jardineras y macetas tendrán por debajo de un espacio de ventilación que no obstruya el 
recorrido de las aguas evitando acumular humedades.  
Hay que impedir el vertido de productos químicos agresivos como aceites, disolventes, lejías, 
etc.  
 
Los canalones de recogida de aguas despenjats o sucios manchan las fachadas y generan 
humedades a los componentes de las fachadas que pueden manifestarse en el interior del 
edificio.  
 
Los diferentes componentes de la cubierta se revisarán periódicamente siguiendo las 
instrucciones de mantenimiento del edificio (capítulo 2). La falta de mantenimiento puede 
acortar la vida útil de la cubierta, disminuir las condiciones de habitabilidad del edificio y 
generar lesiones a medio plazo en la estructura. 

Incidencias extraordinarias:  

 
Si se observan lesiones (goteras y humedades) en los techos bajocubierta habrá que avisar al 
representante de la propiedad para que tome las medidas oportunas.  
 
Después de grandes chubascos, vendaval, granizadas y nevadas, etc. habrá:  
- Comprobar que las ventilaciones de la cubierta no queden obstruidas y estén en buen 
estado.  
- Inspeccionar y limpiar la cubierta y comprobar desagües y bozales.  
- No tirar la nieve de las cubiertas en la calle.  
- Comprobar fijaciones de los elementos ubicados en las cubiertas (antena TV, toldos, 
chimeneas, etc.) Y el estado de los elementos singulares de la cubierta (lucernarios, 
claraboyas, entre otros). 
 
 
 

1.3 Fachadas  
 
 
Las fachadas (calle, patios interiores, patios de luces y / o medianeras) son ese sistema de 
elementos solidarios que conforman la cara exterior de la pared de un edificio y lo protegen de 
las inclemencias del tiempo.  
   
No se pueden hacer obras en la fachada sin el consentimiento de la propiedad, la supervisión 
de un técnico competente, las correspondientes normativas y la preceptiva licencia municipal.  
   
No está permitida la modificación compositiva de la fachada con cerramientos de terrazas y 
porches, toldos, sustitución de carpinterías o persianas, rejas de protección, pintados de 
elementos de fachadas o de paredes de terrazas, aparatos de aire acondicionado, apertura de 
agujeros, grandes letreros en locales comerciales y antenas, entre otros.  
Las terrazas y / o balcones deben mantenerse limpios (especialmente los desagües). No está 
permitida la colocación de elementos extraños (formación de cubiertos, vallas tendederos, 
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aparatos de aire acondicionado, antenas, almacenamiento de materiales, jardineras de obra, 
muebles, etc.) Que puedan interrumpir la correcta evacuación de las aguas pluviales, embozar 
los desagües, dañar las barandillas y / o representar pesos excesivos a la estructura.  
Las plantas se deben regar de noche, vigilando no crear rezuma de agua que ensucien el / los 
revestimiento / s de la fachada.  
Las barandillas metálicas de acero se repintar cuando presenten signos de oxidación.  
Los herrajes de las puertas, balconeras y ventanas deben engrasar periódicamente. Los 
canalones y agujeros de recogida y salida de agua de los marcos de las ventanas y de las 
balconeras deben estar limpios. Las carpinterías, los armazones y los cristales se deben 
limpiar con agua tibia o con productos específicos, excluyendo los abrasivos. No se deben dar 
golpes fuertes a las puertas ya las ventanas.  
Las cintas de las persianas enrollables se deben revisar cada 5 años cambiándola si fuera 
necesario.  
 
Los diferentes componentes de la fachada se revisarán periódicamente siguiendo las 
instrucciones de mantenimiento del edificio (capítulo 2). La falta de mantenimiento puede 
acortar la vida útil de la fachada, disminuir las condiciones de habitabilidad del edificio y crear 
situaciones de riesgo que a medio plazo pueden generar lesiones importantes en la estructura. 

 

Incidencias extraordinarias:  

 
Los desprendimientos de elementos de la fachada son un riesgo tanto para usuarios como 
para los peatones. Es responsabilidad civil de la propiedad o de la comunidad de propietarios 
cuando haya síntomas de degradaciones, soplado y / o elementos rotos en las fachadas, 
avisar urgentemente a la propiedad oa su representante para que se tomen las medidas 
oportunas. En caso de peligro inminente hay que avisar a los bomberos.  
  
Antes de grandes chubascos, vendaval, granizadas y / o nevadas deberá:  
- Cerrar puertas y ventanas.  
- Plegar y desmontar los toldos.  
- Quitar de sitios expuestos las torretas y otros objetos que puedan caer al vacío.  
- En su caso, sujetar las persianas.  
 
Después de grandes chubascos, vendaval, granizadas y / o nevadas deberá:  
 
- Inspeccionar y limpiar las terrazas y comprobar desagües y bozales.  
- Comprobar fijaciones de los elementos de las terrazas o balcones (torretas, toldos, 
persianas, entre otros).  
- No tirar la nieve de las terrazas o los balcones a la calle. 

 

1.4  Distribución interior  

 El colgado de objetos en los tabiques se realizará mediante tacos y tornillos evitando 
afectar a las instalaciones empotradas (redes de electricidad, agua, calefacción y 
desagüe).  
   
Antes de taladrar un tabique hay que fijarse si pasa alguna conducción por aquel punto. 
No es conveniente hacer regatas para hacerse pasar instalaciones, especialmente las de 
trazado horizontal o inclinado, ya que puede peligrar su estabilidad.  
   
En los cielos rasos no es colgarán objetos pesados ni se • instalarán las trampillas de 
registro. En otros techos, la sujeción se realizará mediante tacos y tornillos.  
   
Los espacios interiores de las viviendas deben ventilar periódicamente por higiene y para 
evitar humedades de condensación. La ventilación debe hacerse preferentemente a 
primera hora de la mañana o en horas de sol (durante 20 o 30 minutos) y siempre que se 
detecten empañados los cristales y los revestimientos cerámicos.  
   
Los elementos interiores de la vivienda (paredes, techos, pavimentos, carpinterías, etc.) 
Se deben limpiar para mejorar su aspecto y sus condiciones de uso y funcionamiento.  
   
Hay que vigilar que los productos de limpieza que ofrece el mercado sean especialmente 
indicados para el material que se quiere limpiar.  
En los techos únicamente hay que sacar el polvo y telarañas. Si está muy sucio es mejor 
pintarlo de nuevo.  
   
El suelo hay que frotarla con poco agua, sin formar charcos, no utilizando ácidos fuertes ni 
productos abrasivos y ventilando posteriormente para evitar lesiones en los forjados.  
   
 
Antes de limpiar aparatos eléctricos hay que desenchufar de los mismos.  
   
Hay que evitar tener lugares sucios o mal arreglados, acumular periódicos viejos, 
embalajes, envases de materias inflamables, etc., Ya que son un riesgo de incendio. Hay 
que tener cuidado con el almacenamiento de productos inflamables, pinturas, gasolina, 
disolventes, etc., Evitando que estén cerca de fuentes de calor, no acumulándose grandes 
cantidades y ventilando periódicamente.  
   
La mayor parte de los municipios disponen de servicios de recogida selectiva de basura 
(papel, vidrio, cartón y plásticos) y tienen servicios de recogida de muebles y trastos viejos 
que pueden solventar la acumulación de productos a la vivienda.  
La chimenea debe tener una pantalla protectora cuando está encendido y no hay nadie en 
la habitación. No se encendió con líquidos inflamables ni dejar objetos y material 
inflamable cerca de ella. Si no se utiliza, hay que cerrar la puerta de la chimenea para 
evitar que el aire caliente se marche por ésta. Las chimeneas se deben limpiar de acuerdo 
con el grado de utilización que se haga.  
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No está permitido conectar extractores de cocinas en los conductos múltiples de 
ventilación y / o en tubos de evacuación de humos de la caldera. Hay que limpiar 
periódicamente los filtros de la campana de extracción de humos de la cocina, ya que 
pueden provocar incendios.  
 
Las obras de redistribución y mejora en el interior de la vivienda se pueden realizar cuando 
no afecten a elementos comunes del edificio. No se iniciarán sin el permiso de la 
propiedad, deberán cumplir la normativa vigente, y disponer de la correspondiente licencia 
municipal. En el caso de que se modifiquen tabiques se necesitará la supervisión de un 
técnico cualificado.  
   
El usuario está obligado a efectuar a su cargo las pequeñas operaciones de 
mantenimiento y / o reparación provenientes del uso ordinario de la vivienda y debe 
permitir el acceso a su vivienda para ejecutar las tareas de mantenimiento y / o reparación 
que exija el inmueble.  
   
Los herrajes de las puertas deben engrasar periódicamente para que funcionen con 
suavidad. Utilizar topes para evitar que, al abrirse, las manetas de las puertas golpean la 
pared y la dañen.  
  En baños y cocinas hay que vigilar las juntas entre piezas cerámicas y en los 
cargamentos entre los aparatos sanitarios y los pavimentos y / o paramentos, rehaciendo-
de nuevo cuando presenten deficiencias.  
Los mostradores de mármol de la cocina no deben entrar en contacto con ácidos (vinagre, 
limón, etc.) Que puedan manchar irreversiblemente.  
Los elementos pintados o barnizados de la vivienda tienen una duración limitada y deben 
repintar periódicamente. 

 

Incidencias extraordinarias:  

 
Si se observan humedades, fisuras u otras lesiones se deberá avisar a la propiedad oa su 
representante para que tome las medidas correctoras oportunas. Si las lesiones tienen 
entidad debe pedir un informe a un técnico cualificado.  
   
En caso de incendio habrá que tomar las siguientes medidas:  
 
Acciones:  
 
- Si hay fuego en una habitación no abrir la ventana. Cerrar la puerta y mojarse por fuera.  
- Avisar a todos los ocupantes de la vivienda.  
- Avisar a los bomberos.  
- Si la situación es extrema y la evacuación difícil deben ponerse puertas cerradas entre 
nosotros y el humo. Tapar las posibles entradas de humo con ropa y almohadas, 
preferentemente mojados, puestos en las rendijas de las puertas. Buscar una habitación con 
ventana al exterior. Si se puede abrirse un poco.  
 
Evacuación:  

 
- Si el incendio se produce en un piso por encima nuestro, por regla general, se puede 
proceder a la evacuación.  
- No utilizar nunca el ascensor.  
- Si el fuego es exterior a la vivienda ya la escalera hay humo, no salir de la vivienda, cubrir 
las rendijas de la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia.  
- Si se intenta salir de un lugar, tantear las puertas con la mano para ver si son calientes. En 
caso afirmativo no se han de abrir.  
- No saltar por la ventana ni descolgarse con sábanas o mantas.  
- Cuando se evacua el edificio no se deben coger pertenencias y mucho menos volver a 
entrar a buscar de ella.  
- Si la vía de escape pasa por lugares donde hay humo, agacharse y caminar a cuatro patas. 
En las zonas bajas hay más oxígeno y menos gases tóxicos. Retener la respiración y cerrar 
los ojos tanto como se pueda.  
- Salvo casos en que sea imposible salir, la evacuación debe hacerse hacia abajo, nunca 
hacia arriba. 

 

 

1.5 Distribución interior espacios comunes  
 

 
No se puede modificar ni el estado ni la configuración de las zonas que conforman los 
espacios comunes (vestíbulos, rellanos de escalera, cuartos de contadores, garajes, entre 
otros) sin el acuerdo de la propiedad o comunidad de propietarios.  
  
Los espacios comunes deben estar limpios y no deben utilizarse como almacenes. Es 
recomendable suscribir un contrato con una empresa para la limpieza y mantenimiento de las 
zonas comunes.  
  
Todas las lámparas y / o mecanismos repuestos por el personal de mantenimiento serán de 
las mismas características que los sustituidos.  
Los diferentes componentes de los espacios interiores deben mantenerse de una manera 
periódica, según las instrucciones de mantenimiento del edificio (capítulo 2). 
 
 
 
1.6 Instalación de agua  
 
 
La instalación de agua está formada por el grifo de paso general de agua del edificio que, a 
través del tubo de alimentación, llega hasta los contadores, de donde salen las derivaciones 
individuales hasta el grifo de paso de cada vivienda o local.  
   
Las viviendas tienen diferentes circuitos, sectorizadas mediante llaves de paso, que alimentan 
las diferentes zonas húmedas (cocina, baños, baños pequeños y / o lavadero). El 
mantenimiento de la instalación a partir del contador (y no desde el grifo de paso de la 
vivienda) va a cargo de cada usuario. El mantenimiento de la instalación situada entre el grifo 
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de paso general del edificio y los contadores corresponde a la propiedad o a la comunidad de 
propietarios del edificio.  
Se recomienda cerrar la llave de paso de la vivienda en caso de ausencia prolongada. Los 
tubos de agua vistos no se deben utilizar como conexión a tierra de los aparatos eléctricos ni 
tampoco para colgar objetos.  
 
En caso de reparación de la instalación hay que cerrar la llave de paso. La sustitución de 
tuberías debe hacerse con el mismo material. Hay que evitar el goteo de los grifos, ya que 
pueden suponer un torrente de agua diario de hasta 5 litros de agua por grifo.  
El calentador de agua debe utilizarse y revisar periódicamente según las instrucciones de uso 
y mantenimiento dadas por el fabricante.  
 
Los armarios o cámaras de contadores de agua no deben tener ningún elemento ajeno a la 
instalación, se deben limpiar periódicamente y comprobar que no falte agua en los sifones de 
los desagües. Estos recintos están cerrados con llave y son de acceso restringido al personal 
de la compañía de suministro, a la empresa que haga el mantenimiento y, en caso de 
urgencia, al responsable designado por la propiedad.  
 
La caldera mixta debe utilizarse y revisar periódicamente según las instrucciones de uso y 
mantenimiento dadas por el fabricante.  
 
Los diferentes componentes de la instalación de agua se deben revisar periódicamente 
siguiendo las instrucciones de mantenimiento del edificio (capítulo 2). La falta de 
mantenimiento puede disminuir las condiciones de habitabilidad del edificio, acortar la vida útil 
de la instalación y dar lugar a fugas con la consiguiente aparición de humedades y 
degradaciones, tanto en la vivienda propia como a los espacios vecinos. 

 

Incidencias extraordinarias:  

 
Si se observan fugas de agua en la red se ha de avisar a la propiedad o a su representante 
para que tome las medidas oportunas. En función de la gravedad se debe pedir un informe a 
un técnico Calificado.  
 
Las fugas de la red de agua se han de reparar inmediatamente por operarios competentes, ya 
que la acción continuada del agua puede dañar la estructura. Si éstas afectan al subsuelo 
pueden lesionar la fundamentación y / o modificar las condiciones resistentes del terreno.  
 
En caso de inundación deberá:  
 
- Cerrar la llave del agua.  
- Desconectar la electricidad.  
- Recoger toda el agua.  
- Ver las causas y comprobar el alcance de las posibles lesiones causadas tanto en nuestro 
piso como al de los vecinos.  
- Reparar la avería.  
- Avisar a la compañía de seguros por los desperfectos ocasionados a propios ya terceros.  

 
En caso de temperaturas bajo cero hay que hacer correr el agua por las tuberías para evitar 
que se hiele. 

 

1.7 Instalación de electricidad  

 
La instalación eléctrica está formada por el cuadro general de protección del edificio, desde 
donde comienza la línea repartidora que llega hasta los contadores, donde parten las 
derivaciones individuales hasta los cuadros de mando y protección de cada vivienda o local, 
desde 'donde nacen los circuitos de distribución interior.  
   
El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador-y no sólo desde el cuadro 
general de entrada a la vivienda-corre a cargo de cada uno de los usuarios.  
   
El mantenimiento de la instalación entre la caja general de protección y los contadores 
corresponde a la propiedad o a la comunidad de propietarios del edificio.  
El ICP (Interruptor Control de Potencia) es el mecanismo que controla la potencia que 
suministra la red de la compañía. El ICP desconecta la instalación cuando la potencia 
consumida es superior a la contratada o cuando se produce un corto circuito y no se dispara 
antes el PIA (Pequeño Interruptor Automático) de su circuito.  
 
La ID (Interruptor Diferencial) es indispensable para evitar accidentes, ya que protege contra 
las fugas accidentales de la corriente haciendo saltar el interruptor. Periódicamente, se debe 
comprobar si el interruptor diferencial desconecta la instalación.  
 
Cada circuito de distribución interior tiene un PIA que salta cuando el consumo es superior al 
previsto. Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas. Si se produce un 
corto circuito se debe desconectar el circuito donde se haya producido para evitar un incidente 
más grave.  
 
Es recomendable cerrar el ICP de la vivienda en caso de ausencia prolongada. Si se deja 
algún aparato en funcionamiento, como la nevera, es recomendable no cerrar el ICP pero sí 
los PIA de los otros circuitos.  
 
 
No se tocará ningún mecanismo ni aparato eléctrico con el cuerpo, manos o pies mojados o 
húmedos. Se extremarán las medidas para evitar que los niños toquen los mecanismos y los 
aparatos eléctricos.  
 
 
 
Las clavijas de los enchufes deben estar bien collados para evitar que hagan chispas. Las 
malas conexiones originan calentamientos que pueden generar un incendio. La desconexión 
de aparatos se debe hacer tirando del enchufe, nunca del cable.  
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Hay que tener especial cuidado en los cuartos de baño. En el radio de seguridad de bañeras y 
/ o duchas (un metro de distancia) no deberán interruptores, enchufes ni aparatos de 
iluminación, a excepción de los mecanismos específicos determinados por el reglamento 
eléctrico vigente.  
 
Todos los aparatos conectados deben utilizarse y revisar periódicamente siguiendo las 
instrucciones de mantenimiento facilitados por los fabricantes o instaladores.  
Los diferentes componentes de la instalación eléctrica se deben revisar de forma periódica, 
según las instrucciones de mantenimiento del edificio (capítulo 2). 
 

Incidencias extraordinarias:  

 
Hay que desconectar la instalación eléctrica en caso de fuga de agua, gas o de otro tipo de 
combustible.  
 
Para la limpieza de lámparas, cambio de bombillas y cualquier otra manipulación en la 
instalación eléctrica de la vivienda, se desconectará el interruptor automático correspondiente, 
PIA. Todas las lámparas y / o mecanismos repuestos serán de las mismas características que 
los sustituidos. 

 

1.8 Instalación de gas  

 
La instalación de gas natural está formada por la llave de paso general del edificio que 
conectado al tubo de alimentación llega hasta los contador / s, de donde sale la derivación 
hasta la llave de paso de la vivienda o local. En el interior de la vivienda están las derivaciones 
que alimentan, previa clave de paso, los diferentes aparatos instalados.  
 
El mantenimiento de la instalación situada entre la llave de paso general del edificio y contador 
/ s corresponde a la propiedad o a la comunidad de propietarios del edificio. El mantenimiento 
de la instalación situada entre el / los contador / si los aparatos corresponde al usuario de la 
vivienda.  
 
Cada 4 años, el usuario debe encargar a una empresa instaladora autorizada de gas natural 
una revisión general de la instalación de la vivienda, desde el contador hasta los aparatos. 
Esta empresa debe extender el certificado oficial correspondiente.  
   
 
No se pueden tapar las rejillas de ventilación al exterior de los espacios donde hay 
conducciones o aparatos de gas. Debe haber ventilación en la parte alta como en la parte baja 
del espacio. Los tubos del gas no deben utilizarse como conexiones a tierra de los aparatos 
eléctricos ni tampoco para colgar objetos.  
 
En ausencias largas cerrar el grifo de paso general de la instalación de gas de la vivienda o 
local. Durante la noche es mejor hacer lo mismo si no debe quedar ningún aparato de gas en 

funcionamiento.  
 
Los tubos flexibles de conexión del gas a los aparatos no deben ser más largos de 1, 50 
metros. Deben llevar impreso que cumplen las exigencias normativas y se debe vigilar que el 
período de vigencia no haya caducado. Hay que asegurarse de que el tubo flexible y las 
boquillas de conexión estén bien acoplados y no bailan. Hay que sujetar los extremos del tubo 
mediante unas clima es global. No debe haber contacto con ninguna superficie caliente como, 
por ejemplo, detrás del horno.  
 
Los quemadores de los aparatos que funcionan con gas deben mantenerse limpios. Hay que 
vigilar que la llama sea azul y estable, si es ruidosa, inestable y presenta juntas amarillentas o 
ennegrecido haga revisar los quemadores. Hay que tener cuidado que no se apague la llama. 
Si hemos de ausentarse nos, aunque sólo sea un instante, no dejar nunca los fuegos de la 
cocina encendidos.  
 
Si se quiere suministrar gas a otros aparatos hay que pedir permiso a la propiedad o 
comunidad de propietarios. La instalación del nuevo aparato debe realizar una empresa 
autorizada.  
Los aparatos conectados se manipularán siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento 
proporcionadas por sus fabricantes y / o instaladores.  
Los diferentes componentes de la instalación de gas deben revisar periódicamente siguiendo 
las instrucciones de mantenimiento del edificio (capítulo 2). Si no se hace el mantenimiento, la 
empresa suministradora está obligada a cortar el suministro por la peligrosidad potencial de la 
instalación. 
 

 

Incidencias extraordinarias:  

 
Si se detecta una fuga de gas deberá:  
 
- Cerrar el grifo de paso general de la instalación del piso o local.  
- Hay fuego extinguir el fuego con un extintor o un trapo mojado.  
- Comprobar que la posible acumulación de gas con la existencia de algún punto caliente no 
provoque una explosión.  
- Ventilar el espacio abriendo puertas y ventanas.  
- No encender cerillas, pulsar timbres ni conmutadores eléctricos ya que producen chispas.  
- Avisar inmediatamente a una empresa instaladora de gas autorizada o al servicio de 
urgencias de la compañía suministradora. 

 

1.9 Red de Saneamiento  

Es la red de conductos que evacuan las aguas pluviales y las aguas negras. Se compone 
básicamente de conductas verticales (bajantes), donde conectan, entre otros, los desagües de 
las cubiertas y los aparatos sanitarios del edificio, y conductos horizontales (alcantarillado) que 
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reciben los bajantes y conducen las aguas a través del pericón sifónicos.  
 
El inodoro no se puede utilizar como vertedero de basura donde tirar, bolsas, plásticos, gomas, 
compresas, trapos, hojas de afeitar, bastoncillos, y todos aquellos objetos que puedan generar 
obstrucciones en los conductos y componentes de la red de desagüe .  
 
Para desatascar W.C. y desagües, en general, no se pueden utilizar ácidos o productos que 
perjudiquen los desagües ni objetos puntiagudos que pueden perforar los mismos.  
 
Los sifones del fregadero, lavamanos y bidé, entre otros, deben revisar periódicamente para 
comprobar que están limpios y no falta agua y siempre que se note que el agua no evacua con 
la rapidez habitual.  
Los diferentes componentes de la red de desagüe deben mantenerse de una manera periódica 
según las instrucciones de mantenimiento del edificio (capítulo 2). La falta de mantenimiento 
de dichos componentes disminuye las condiciones de habitabilidad del edificio, puede acortar 
la vida útil de la instalación y dar lugar a fugas con la consiguiente aparición de humedades y 
degradaciones. 
 

Incidencias extraordinarias:  

 
Si se detecta malos olores que no se han podido contrarrestar llenando de agua los sifones de 
los aparatos sanitarios y / o boneras o pérdidas en la red de desagüe vertical y horizontal, se 
ha de avisar a la propiedad o su representado porque tome las medidas correctoras 
adecuadas.  
Si la fuga afecta al subsuelo se puede lesionar la fundamentación y / o modificar las 
condiciones resistentes del terreno. 
 
 

1.10 Instalación de calefacción  

 
La instalación de calefacción es individual para cada vivienda y se compone de una caldera y 
un circuito de tubos de agua caliente que alimentan los diferentes radiadores.  
 
Para este tipo de calefacción deberá:  
 
- Encender la calefacción con un nivel de agua del circuito correcto.  
- Si se ha de añadir agua al circuito hacerlo en frío.  
- Si la temperatura de la caldera sobrepasa los 90 º C hay que desconectar la instalación y 
avisar al instalador.  
- Purgar periódicamente los radiadores de agua cuando se sientan ruidos del agua circulando 
por su interior. Para purgar hace falta que la instalación esté funcionando y se desajuste 
ligeramente los tornillos de la parte superior de los radiadores hasta que notamos que no sale 
aire y empieza a salir agua.  
 
Una vez al año, preferentemente antes de su entrada en funcionamiento, se han de repasar 

las juntas de conexión de los tubos.  
Se recomienda suscribir un contrato de mantenimiento con un instalador de calefacción 
autorizado con, como mínimo, una revisión anual.  
 
 
Habrá que seguir las instrucciones de uso y mantenimiento de la instalación de calefacción y 
de sus componentes proporcionados por sus fabricantes y / o instaladores.  
En el caso de utilizar estufas portátiles o placas deben mantenerse lejos de cualquier objeto 
que se pueda inflamar, como cortinajes, ropa de cama, muebles, etc. Hay que educar a los 
niños en el uso de las estufas ya que, al mover-las, pueden acercarse a los objetos indicados. 
Si no se toman precauciones de ventilación no se debe dejar ningún estufa de butano 
encendida en la habitación mientras se duerme.  
 
Habrá que seguir las instrucciones de uso y mantenimiento de la instalación de calefacción y 
de sus componentes proporcionados por sus fabricantes y / o instaladores.  
La instalación de calefacción debe mantenerse de una manera periódica según las 
instrucciones de mantenimiento del edificio (capítulo 2). La falta de mantenimiento de la 
instalación así como los elementos que los componen puede mermar el rendimiento de la 
misma, generando más consumo de combustible, menos confort y situaciones de riesgo a la 
caldera. 

 

1.11 Instalación de Telecomunicaciones  

 
Antena TV-FM:  
 
La instalación de la antena individual se compone básicamente por un conjunto exterior 
integrado de antenas de TV y FM y una caja de amplificación y distribución de una red de 
derivaciones hasta las diferentes tomas de antena.  
Es aconsejable desconectar los aparatos de la antena exterior cuando haya una tormenta con 
aparato eléctrico.  
Hay que seguir las instrucciones de uso y mantenimiento de la instalación de televisión y de 
sus componentes proporcionados por sus fabricantes y / o instaladores.  
 
Telefonía:  
 
La instalación de telefonía se compone básicamente de la toma general, la canalización de 
enlace y el armario o caja de registro de donde sale la red de distribución hasta el punto de 
conexión (PTR) de la vivienda.  
Hay que seguir las instrucciones de uso y mantenimiento de la instalación de telefonía y de 
sus componentes proporcionados por la compañía y de los fabricantes y / o instaladores de los 
aparatos.  
 
Portero Electrónico:  
 
La instalación del portero electrónico se compone básicamente de un timbre ubicado en la 
entrada del edificio y una derivación hasta el interfono de la vivienda con pulsador de apertura 
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de la puerta de acceso del edificio.  
Hay que seguir las instrucciones de uso y mantenimiento de la instalación del portero 
electrónico y de sus componentes proporcionados por sus fabricantes y / o instaladores.  
Los diferentes componentes de la instalación de audio-visuales deben mantenerse de una 
manera periódica según las instrucciones de mantenimiento del edificio (capítulo 2). 
 
 
 

1.12 Ascensores  
 
Los niños que no vayan acompañados de personas adultas no pueden hacer uso del 
ascensor. Los ascensores no se pueden utilizar como montacargas. No se puede fumar en su 
interior. Salvo el personal especializado para el mantenimiento de la instalación está 
terminantemente prohibido el acceso a la cámara de máquinas.  
Los diferentes componentes de la instalación del ascensor se deben revisar periódicamente 
siguiendo las instrucciones de mantenimiento del edificio (capítulo 2). Si no se hace el 
mantenimiento de la empresa encargada de este está obligada a clausurar la instalación. 

 

Incidencias extraordinarias:  

 
Si se observa que falla un mecanismo, se debe detener el servicio, colocar el rótulo "No 
funciona" y avisar al encargado del mantenimiento.  
Si el ascensor se para entre dos plantas conserve la calma, no salir, pulse el botón 
correspondiente a la alarma y espere la ayuda.  
 
En caso de accidente será obligado ponerlo en conocimiento de un organismo territorial 
competente y de la empresa encargada de su mantenimiento y no volverá a ponerse en 
marcha hasta que, previa reparación y pruebas pertinentes, el organismo territorial competente 
correspondiente lo autorice. 

 

1.13 Instalación contraincendios  

 
No está permitido manipular los elementos de protección contra incendios, salvo el persona de 
la empresa de mantenimiento.  
 
No se puede modificar la situación de los elementos de protección de incendios ni dificultar su 
accesibilidad y visibilidad. Cada tres meses se han de verificar la situación, accesibilidad, 
estado aparente de conservación de los precintos y etiquetas de las últimas revisiones, en 
caso de detectar alguna deficiencia se ha de avisar a la propiedad o a su representante.  
 
Los diferentes componentes de la instalación contra incendios se deben revisar 
periódicamente, siguiendo las instrucciones de mantenimiento del edificio (capítulo 2). En caso 
de incendio, la falta de mantenimiento por negligencia puede conllevar la pérdida del seguro y 

la responsabilidad civil de la propiedad o comunidad de propietarios de los posibles daños 
personales y materiales causados por el siniestro. 
 
 

2. Instrucciones de mantenimiento  

 

2.1 Introducción  

 
Para conservar el edificio en buen estado de uso y funcionamiento la propiedad o la 
comunidad de propietarios debe hacer ejecutar las operaciones de mantenimiento del edificio 
recogidas en el Plan de mantenimiento y asumir las reparaciones de los componentes de la 
edificación que se malogren por el desgaste de su uso ordinario o por causa sobrevenida. El 
usuario debe permitir el acceso a su vivienda para ejecutar las tareas de mantenimiento y / o 
reparación que exija el inmueble.  
 
Las operaciones a ejecutar, los sujetos que las han de realizar y su periodicidad vienen 
determinadas por disposiciones legales, por prescripción de los técnicos directores de las 
obras de construcción de la edificación o por los técnicos que durante el tiempo hagan 
inspecciones para vigilar su buen estado.  
 
Las operaciones de mantenimiento se pueden distinguir dos tipos:  
 
I. Operaciones de mantenimiento a cargo de operarios:  
 
- Son las operaciones (inspecciones, limpiezas, reposiciones y / o revisiones de los diferentes 
componentes de la edificación) que debe encargar la propiedad o la comunidad de propietarios 
de hacer de una manera periódica a operarios o empresas profesionales.  
- Para las tareas de mantenimiento y reparación se han de contratar siempre profesionales 
cualificados, exigir presupuesto y factura, ya que supone una garantía de los trabajos 
realizados. Sobre este respecto cabe destacar el Decreto 290/1995, sobre prestación de 
servicios a domicilio de reparación o mantenimiento.  
 
II. Operaciones de mantenimiento a cargo de técnicos competentes:  
 
- Son las inspecciones técnicas que deben hacer de una manera periódica técnicos 
cualificados (arquitecto o aparejador) para conocer el estado general de conservación y 
mantenimiento de la edificación.  
- El técnico, como resultado de la inspección, debe determinar nuevas instrucciones de uso y 
funcionamiento y modificar el mantenimiento de la edificación según su desgaste, nivel de 
conservación o las reformas realizadas y establecer los plazos para la próxima inspección 
técnica general en función del estado de conservación del edificio.  
 
- El técnico deberá, si procede, de prescribir y priorizar las reparaciones necesarias de las 
deficiencias observadas así como hacer recomendaciones sobre la modernización de 
determinados componentes de la edificación.  
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- La primera inspección técnica hay que hacer a los 15 años de haber finalizado las obras de 
construcción y es conveniente la hagan los mismos técnicos que las han dirigidas, tras las 
sucesivas inspecciones se realizarán como máximo cada 10 años. Las inspecciones se 
realizarán de acuerdo con las disposiciones aplicables de obligado cumplimiento, el Plan de 
mantenimiento y el criterio facultativo del técnico que haga la inspección.  
 
Las operaciones deben ser ejecutadas con las periodicidades establecidas en el Plan de 
Mantenimiento y con independencia de las incidencias que se hayan producido. Si en una 
operación de inspección o de revisión se detecta algún elemento en mal estado, hay que 
reparar-lo.  
 
 
En el "Cuaderno de registro" del "Libro del edificio" la propiedad o comunidad de propietarios 
debe hacer constar la ejecución de las operaciones establecidas en el Plan de mantenimiento 
que afecten a elementos comunes del edificio y que sean ejecutadas por operarios 
profesionales o por técnicos cualificados. Asimismo en el "Archivo de Documentos" la 
propiedad o su representado archivará todas las facturas y los documentos justificativos de la 
realización de las preceptivas operaciones de mantenimiento y reparación que se vayan 
efectuando durante la vida del edificio.  
 
Las inscripciones de las operaciones de mantenimiento en el "Cuaderno de registro" habrán de 
celebrarse dentro del plazo de un mes después de haberse producido o ejecutado. 
Igualmente, la inclusión en el archivo de documentos debe hacerse dentro del mismo plazo 
después de su obtenido. Todas las inscripciones en el "Cuaderno de registro" y las 
incorporaciones de documentación en el Archivo de Documentos "deben estar firmadas por el 
propietario del edificio o, en su caso, por el secretario o el administrador que tenga a su cargo 
la custodia del Libro del Edificio.  
 
El Libro del Edificio debe estar a disposición de todos los copropietarios del edificio y de los 
representantes de la Administración que velen por el cumplimiento de las disposiciones que lo 
regulan. 
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2.2. El Plan de mantenimiento del edificio  
 
Según las características del edificio, la situación y condiciones en que se encuentra, se 
prescribe que para conservarlo en buen estado de uso y funcionamiento, se deben ejecutar las 
operaciones de mantenimiento obligatorias por normativa y / o prescritas por el técnico 
redactor del presente manual: 
 

 Plan de mantenim iento del  edifici o 
Element os comun es del  edifici o Periodici dades 
  < 

1 año 
cada 
año 

cada 
2 a. 

cada 
4 a. 

cada 
5 a. 

cada 
10 a. 

cada 
12 a. 

Cimientos         
Inspección general de los componentes vistos de los cimientos      TC  
Estructura         
Inspección general de los componentes de la estructura      TC  
Reposición de pintura exterior del esmalte sobre acero estructural 
visto 

    C   

Cubiertas        
Inspección general de los componentes de la/es cubierta/as      TC  
Limpieza e inspección de terraza/as y de sus elementos 
singulares(3)  

C       

Sustitución de juntas de dilatación de terrazas transitables     C   
Limpieza e inspección de desagües y de sus elementos singulares  C      
Sustitución de juntas de dilatación      C   
Fachadas        
Inspección general de los componentes de la fachada      TC  
Inspección de rebozados de fachadas    C    
Sustitución juntas dilatación de fachadas     C   
Inspección del estado de tabiques pluviales de la/es medianera/s    C    
Distribució n interior espa cio s comun es        
Inspección general de los componentes de los espacios comunes      TC  
Reposición de pintura plástica interior sobre superficies de obra      C  
Reposición de pintura interior de esmalte sobre superficies de 
madera 

     C  

Instal ació n de agua        
Inspección general de los componentes comunes registrables      TC  
Inspección del estado del cuarto de contadores de agua  C      
Inspección de montantes de agua  C      
Insta lació n eléctrica         
Revisión general de los componentes comunes de la instalación de 
electricidad 

    C   

Instalació n de gas         
Revisión general de la instalación comunitaria de gas natural    E    
Red de saneamiento         
Inspección general de los componentes comunitarios de la red 
registrable de saneamiento 

     TC  

Limpieza de las cajas sifónicas de la red de saneamiento   C     
Limpieza  de las arquetas de la red de saneamiento   C     
Limpieza de los bajantes de la red de saneamiento   C     
Limpieza de los colectores de la red de saneamiento   C     

Instalación  de Telecomunicaciones         
Inspección del estado de sujeción de la antena de TV   C     
Revisión del portero electrónico  E      
Ascensor es        
Revisión periódica de los ascensores(4)  E       
Revisión ascensor(5)     EIC    
Instalació n contraincendi os        
Comprobación del estado de los extintores(6)  E       
Revisión extintores     E   

Verificación presión extintores  E      
 
 
 
 

 Personal que ha de efectuar l as tareas   
C = Empresa constructora 
E = Empresa especializada 
EIC = Empresa de inspección y control concesionaria de la Generalitat de Catalunya 
TC = Técnico Competente 
 
 
Observaciones  
(1) Les periodicidades se establecen a partir de la fecha de la redacción del presente Manual. 
(2) La primera inspección del Técnico Competente se hará a los 15 años. 
(3) Cada 3 meses. 
(4) Cada mes. 
(5) Si el ascensor tiene menos de 20 viviendas i 4 o menos plantes servidas, se hará la revisión cada 6 años. 
(6) Cada 3 meses. 
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE 
LA EDIFICACIÓN FACULTATIVAS Y 

ECONOMICAS. 
 
Pliego de condiciones particulares en el que se han  tenido en cuenta las normas legales y reglamentari as 
aplicables a las  especificaciones técnicas propias  de la obra, así como las prescripciones que se han  de 
cumplir en relación con las características, la uti lización y la conservación de las máquinas, útiles,  
herramientas, sistemas y equipos preventivos  
 
Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 

a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH. 
 
 
 
 

REHABILITACIÓN DEL IES NUMANCIA 
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CAPÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Naturaleza y objeto del pliego. 
 
Articulo 1.- El presente Pliego tienen carácter supletorio del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares. 
Ambos, tienen por finalidad regular la ejecución del objeto del contrato fijando los niveles técnicos y de calidad 
exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al Órgano de Contratación, Promotor o dueño de la obra, al Contratista o Adjudicatario del concurso de 
Proyecto y obra, sus técnicos y encargados, a la Dirección Facultativa que pertenece al equipo de Dirección 
Integrada de Proyecto o Consultor contratado por la propiedad, así como las relaciones entre todos ellos y sus 
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 
 
Condiciones de licitación. 
 
El contratista licitará con perfecto conocimiento del terreno en base a los estudios geotécnicos 
que se anexan, realizados por empresa homologada. 
Documentación del contrato de obra. 
 
Articulo 2. - Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación 
en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
 
1.- Contrato. 
2.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
3.- El Pliego de Prescripciones Técnicas.. 
4.- El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto 
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En cada documento, las 
especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 
medida a escala. 
 
 
CAPÍTULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS. 
 
Epígrafe 1. Delimitación General de Funciones Técni cas. 
 
El Arquitecto Director  
 
Artículo 3. Corresponde al Arquitecto Director: 
 
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo.  
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que hagan falta.  
c) Asistir a las obras, tantas veces como lo requiera su naturaleza y complejidad, por tal de resolver las 
contingencias que se produjeran e impartir las instrucciones complementarias que hagan falta por conseguir la 
solución arquitectónica correcta.  
d) Coordinar la intervención obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia 
en aspectos parciales de su especialidad.  
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar el promotor en el acto de la 
recepción. 
f) Preparar la documentación final de obra y expedir y suscribir junto con el Aparejador o Arquitecto Técnico, el 
certificado de final de obra. 
 

El Aparejador o Arquitecto Técnico  
 
Artículo 4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico 
 
a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto de acuerdo con el previsto en el artículo  
1.4. de las Tarifas de Honorarios aprobadas por R.D. 314/1979, de 19 de enero.  
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación,  
el control de calidad y económico de las obras.  
c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente subscribiéndola junto con el Arquitecto y con el 
Constructor.  
d) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad y salud en el trabajo, 
controlando su correcta ejecución.  
e) Ordenar y dirigir la ejecución material de acuerdo con el proyecto, con las normas técnicas y con las  
reglas de buena construcción.  
f) Elaborar un programa de control de calidad y hacer o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y 
otras unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control así como efectuar las otras 
comprobaciones que resulten necesarias por asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 
técnica aplicable. De los resultados se informará puntualmente al Constructor, dándole, en todo caso, las órdenes 
oportunas; si la contingencia no se resolviera se adoptarán las medidas que hagan falta dando cuenta al Arquitecto 
director.  
g) Hacer las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas en las certificaciones 
valoradas y a la liquidación final de obra.  
h) Suscribir, junto con el Arquitecto, el certificado final de obra. 
 
El Constructor  
 
Artículo 5. Corresponde al Constructor: 
 
a) Organizar los trabajos de construcción redactando los planos de obra que hagan falta y proyectando o autorizando 
las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.  
b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el cual se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contempladas en el estudio o estudio básico, en función del propio sistema de ejecución de la obra.  
c) Suscribir junto con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acto de replanteo de la obra.  
d) Ostentar la dirección de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los 
subcontratistas.  
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilizan, 
comprobando los preparados en obra y rechazando por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación.  
f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el visto bueno a las anotaciones que se practiquen.  
g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con tiempo suficiente, los materiales necesarios para el desempeño de 
su cometido.  
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.  
y) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
 
 
Epígrafe 2. De las obligaciones y derechos generale s del contratista adjudicatario del 
Concurso de Proyecto y Obra.  
 
Verificación de los documentos del proyecto. 
 
Artículo 6.- Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, 
solicitará las aclaraciones pertinentes. 
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Plan de Seguridad y Salud. 
 
Artículo 7.- El Constructor, a la vista del Proyecto de ejecución que contenga el estudio de Seguridad y Salud o bien 
el Estudio básico, presentará el Plan de Seguridad y Salud que se deberá aprobar, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y salud o por la dirección facultativa  en caso de no ser necesaria la designación 
de coordinador.  
Será obligatoria la designación, por parte del promotor, de un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra siempre que a la misma intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o varios trabajadores autónomos.  
Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 
el plan de seguridad y salud, relativo a las obligaciones que se los correspondan a ellos directamente o, en todo caso, 
a los trabajadores autónomos contratados por ellos. Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de 
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Oficina en la obra 
 
Artículo 8.- El Contratista habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el 
que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de 
la Dirección Facultativa: 

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte la 
Dirección Facultativa. 
- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El Plan de Seguridad y Salud. 
- El Libro de Incidencias. 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud. 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5.j). 

Dispondrá además el Contratista una oficina para la Dirección Facultativa, convenientemente acondicionada para 
que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora del día. 
 
Representación del Contratista (Delegado) 
 
Artículo 9 . El Constructor está obligado a comunicar a la Propiedad, la persona designada como delegado suyo 
en la obra, que tendrá el carácter de Cabeza de la misma, con dedicación llena y con facultades por representar y 
adoptar en todo momento aquellas decisiones que se refieren a la Contrata. Sus funciones serán las del 
Constructor según se especifica en el artículo 5. Cuando la importancia de las obras lo requiera y así lo consigne 
el Pliegue de "Condiciones particulares de índole facultativa" el Delegado del Contratista será un facultativo de 
grado superior o grado medio, según los casos. El Pliegue de Condiciones particulares determinará el personal 
facultativo o especialista que el Constructor obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de 
dedicación comprometida. El incumplimiento de esta obligación o, en general, la carencia de calificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará el Arquitecto por ordenar la 
paralización de las obras, sin ningún derecho a reclamación, hasta que sea enmendada la deficiencia. 
Presencia del Contratista en la obra. Jefe de Obra.  
 
Artículo 10.- El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada 
legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos 
precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
Trabajos no estipulados expresamente. 
 
Artículo 11.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto 
de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, 

sin separarse de su espíritu y recta interpretación, los disponga la Dirección Facultativa dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
Se entenderá que requiere reformado de Proyecto con consentimiento expreso de la Propiedad, toda variación 
motivada por una decisión de la Propiedad que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más 
del 20 por 100 o del total del presupuesto en mas de un 10 por 100. 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto. 
 
Artículo 12.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliego de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 
precisamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo 
con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba de la 
Dirección Facultativa.  
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Contratista, 
habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al 
Contratista el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.  
 
Artículo 13.- El Contratista podrá requerir de la Dirección Facultativa, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Fa cultativa. 
 
Artículo 14.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dictaminadas 
por la Dirección facultativa, solamente podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegues de Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no s admitirá ninguna 
reclamación, y el Contratista podrá salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su respuesta a el acuse de recepción que en todo caso será 
obligatorio por este tipo de reclamaciones. 
 
Recusación. 
 
Artículo 15.- El Contratista no podrá recusar a la Dirección Facultativa, ni pedir que por parte de la Propiedad se 
designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
La Dirección Facultativa podrá proponer al Órgano de Contratación, mediante informe motivado, la recusación del 
Jefe de Obra y/o de los subcontratistas si entiende la falta de idoneidad de unos u otros para la realización de las 
tareas encomendadas. 
Faltas de personal. 
 
Artículo 16.- La Dirección Facultativa, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al 
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
Artículo 17.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 
sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones 
como Contratista general de la obra. 
 
 
Epígrafe 3. Prescripciones Generales relativas a lo s trabajos, a los materiales y a los 
medios auxiliares. 
 
Caminos y Accesos. 
 
Artículo 18.- El Contratista dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 
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vallado de ésta. La Dirección Facultativa podrá exigir su modificación o mejora. 
 
Replanteo. 
 
Artículo 19.- El Contratista iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. 
Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 
El Contratista someterá el replanteo a la aprobación de la Dirección Facultativa y una vez ésta haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa, 
siendo responsabilidad del Contratista la omisión de este trámite. 
 
Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trab ajos. 
 
Artículo 20.- El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos 
parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución 
total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la Dirección Facultativa del comienzo de los 
trabajos al menos con tres días de antelación. 
El inicio de las obras será el día siguiente al del acta de comprobación de replanteo. 
 
Orden de los trabajos 
 
Artículo 21.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación 
la Dirección Facultativa. 
 
Facilidades para otros contratistas. 
 
Artículo 22.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que sean encomendados a todos los demás Contratistas 
que intervengan en la obra u obras colindantes. 
Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratista por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio, ambos Contratista estarán a lo que 
resuelva la Dirección Facultativa. 
 
 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de  fuerza mayor. 
 
Artículo 23.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar o reformar el Proyecto, 
no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por la Dirección Facultativa, a 
instancias de la Oficina Técnica de la Propiedad, en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales aquello que la Dirección de las obras 
disponga para hacer recalces, apuntalamientos, derribos, o cualquier obra de carácter urgente, anticipando por el 
momento este servicio, el importe del cual le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se estipule. 
 
Prórroga por causa de fuerza mayor. 
 
Artículo 24.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese 
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 
podrá otorgar una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable de la 
Dirección Facultativa. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido a la Dirección Facultativa, la causa 
que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. La Dirección Facultativa para conceder la 
mencionada prórroga deberá contar con el visto bueno de la Oficina Técnica de la Propiedad. 
 
Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el r etraso de la obra. 
 
Artículo 25.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo 
solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado en plazo razonable. 
 
Condiciones Generales de ejecución de los trabajos.  
 
Artículo 26.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo 
que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 
entreguen la Dirección Facultativa al Contratista, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con 
lo especificado en el Artículo 11. 
 
Obras ocultas. 
 
Artículo 27.- De todos los trabajos y unidades de obras que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, 
se levantarán por parte del Contratista los planos precisos para que queden perfectamente definidos, que tendrán 
el mismo tratamiento que el resto de planos del Proyecto; estos documentos se extenderán: uno al Arquitecto otro 
al Aparejador y el tercero al Contratista. Estos documentos irán firmados por todos tres. Dichos planos, que 
deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para  efectuar 
las mediciones. 
 
Trabajos defectuosos 
 
Artículo 28.- El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las Condiciones 
generales y particulares de índole técnica del Pliego de Condiciones del Proyecto   realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que 
finalice el periodo de garantía del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de 
las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al 
Aparejador o Arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obras, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto técnico advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de la 
finalización del periodo de garantía de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. 
Si la Contrata no estimara justa la decisión y se negara al derribo y reconstrucción ordenadas, se planteará la 
cuestión ante el Arquitecto de la obra, que lo resolverá. 
 
Vicios ocultos 
 
Artículo 29.- Si la Dirección Facultativa o la Oficina Técnica de la Propiedad tuviese fundadas razones para creer 
en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, 
y antes de la finalización del periodo de garantía, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 
contrario serán a cargo de la Propiedad. 
 
De los materiales y de los aparatos. Su procedencia . 
 



PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS  REHABILITACIÓN IES NUMANCIA 
SITUADO EN SANTA COLOMA DE GRAMENET 

 
 

IES NUMANCIA   Enero de 2009             Página 5 de 10 
 

Artículo 30.- El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos 
que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe 
una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Contratista deberá presentar al Aparejador o 
Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 
todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. Estos elementos 
deberán también contar con la aprobación de la Oficina Técnica de la Propiedad. 
 
Presentación de muestras. 
 
Artículo 31.- A petición de la Dirección Facultativa, el Contratista le presentará las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra. 
 
Materiales no utilizables 
 
Artículo 32.- El Contratista, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. Se 
retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones 
particulares vigente en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando 
así lo ordene la Dirección Facultativa, pero acordando previamente con el Contratista su justa tasación, teniendo 
en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
Materiales y aparatos defectuosos. 
 
Artículo 33.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en el 
Pliego de Condiciones del Proyecto, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en  cuando la falta de 
prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran  adecuados para su objeto, el 
Arquitecto, a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Contratista de sustituirlos por otros que 
satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, 
no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de el 
Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja en el precio que ésta determine, a no ser que el Contratista prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 
 
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. 
 
Artículo 34.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de los materiales o elementos 
que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.  
 
Limpieza de las obras. 
 
Artículo 35.- Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean  necesarios para que la obra ofrezca buen 
aspecto. 
 
Obras sin prescripciones. 
 
Artículo 36.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el 
Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras, y en 
segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 

 
Epígrafe 4. De las recepciones de edificios y obras  ajenas. 
 
De las recepciones 
 
Artículo 37.- Treinta días antes de dar fin a las obras, la Dirección Facultativa comunicará a la propiedad la 
proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción. 
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista y de la Dirección 
Facultativa. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección 
con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al 
Contratista las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza con 
independencia de las reclamaciones por daños y perjuicios de cualquier índole que pudiese reclamar la 
Propiedad. 
Podrán ser objeto de recepción parcial, aquellas obras que terminadas satisfactoriamente a juicio de la 
Propiedad, sean susceptibles de aprovechamiento independiente, procediéndose para ello según lo indicado en 
este artículo. 
 
Documentación final de la obra. 
 
Artículo 38.- El Contratista o D.F. facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente. El Contratista dispondrá en obra, sin cargo 
para el ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, el personal técnico y los medios materiales necesarios para 
confeccionar la totalidad de los planos de la obra realmente ejecutada, con el mismo nivel de detalle que los 
planos del proyecto original. Estos planos se confeccionarán además en soporte magnético para Autocad, en la 
última versión disponible. 
Esta documentación deberá ser entregada a la Oficina Técnica de la Propiedad para su revisión lo más tarde 30 
días antes de la fecha fijada para la recepción de la obra. Previamente la D.F., bajo la supervisión del Oficina 
Técnica de la Propiedad (en adelante O.T.P.), deberá revisarla cuidadosamente, y comunicará al Contratista 
todas las modificaciones y adiciones a introducir en ella. El Contratista vendrá obligado a realizarlas, siendo 
condición necesaria para la recepción de la obra, la aceptación final de la documentación por el Consultor o D.F. 
El Contratista, supervisado por la D.F. y la O.T.P. deberá haber obtenido, antes de la recepción de la obra, todos 
los permisos, boletines y dictámenes y en su caso los contratos para ser firmados por quien considere el 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, de las instalaciones (electricidad, gas, climatización, ascensores, antenas, TV y 
FM, etc.), servicios con las compañías suministradoras (agua, energía, eléctrica, teléfono, vertidos, etc.) y 
Ayuntamiento, para que las obras pueden ser entregadas en perfectas condiciones de uso y funcionamiento. 
También deberá haber obtenido todas las garantías de equipos y materiales. Toda la documentación que se 
refiere en este párrafo lo entregará al Director de Proyecto o Propiedad. 
Asimismo, el Contratista, supervisado por D.F. y la O.T.P. deberá haber recabado, revisado y entregado al 
Director de Proyecto o Propiedad, todas las fichas detalladas de características técnicas y manuales de uso y 
mantenimiento de todos los sistemas y máquinas instalados en obra. 
 
Medición definitiva de los trabajos y liquidación p rovisional de la obra. 
 
Artículo 39.- Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto técnico a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna 
certificación por triplicado que, aprobada por la Dirección Facultativa con su firma, servirá  para el abono por la 
Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
Plazo de garantía. 
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Artículo 40.- El plazo de garantía es el estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
 
Conservación de las obras recibidas provisionalment e. 
 
Artículo 41.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía correrán a cargo del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la finalización del período de garantía, la guardería,  limpieza y 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obras o por 
defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 
De la recepción definitiva 
 
Artículo 42.- La recepción definitiva se verificará transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas 
formalidades que la provisional, a partir de la fecha desde la cual cesará la obligación del Constructor de reparar 
a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la conservación normal de los edificios y quedarán sólo 
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran afectarle por vicios de construcción. 
 
De la finalización del período de garantía. 
 
Artículo 42.- Una vez finalizado el periodo de garantía, cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
Prórroga del plazo de garantía. 
 
Artículo 43.- Si al finalizar el periodo de garantía no se encontrase la obra en las condiciones debidas, se aplazará 
dicha finalización del periodo de garantía y la Dirección Facultativa marcará al Contratista los plazos y formas, de 
acuerdo con la O.T.P. en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, 
podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
De las recepciones de trabajo cuya contrata haya si do rescindida. 
 
Artículo 44.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que fije el 
Órgano de Contratación, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos en el artículo 35. La 
finalización del periodo de garantía se llevará a cabo según lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de este Pliego.  
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptados a juicio de la Dirección Facultativa, se efectuará una sola 
recepción. 
 
3.3 CAPÍTULO II. CONDICIONES ECONÓMICAS. 
 
Epígrafe 1. Principio General. 
 
Artículo 45.- Todos los que intervienen en el proceso construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
Artículo 46.- La propiedad, el Contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías 
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
Epígrafe 2. 
 
Fianzas 

 
Artículo 47.- El Contratista prestará fianza de acuerdo con algunos de los procedimientos siguientes, según que 
se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y 10 por 100 del precio 
total de contrata (arte.53).  
b) Mediante retención a las certificaciones parciales o pagos por anticipado en la misma proporción. 
 
Fianza Provisional y definitiva. 
 
Artículo 48.- En el supuesto de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar 
parte se especificará en el anuncio de la mencionada subasta y su cuantía será la ordinaria, y exceptuando 
estipulación distinta en el Pliegue de Condiciones particulares vigente en la obra, de un tres por ciento (3 por 100) 
como mínimo, del total del presupuesto de contrata. El Contratista al cual se haya adjudicado la ejecución de una 
obra o servicio por la misma, deberá depositar en el punto y en los plazo fijados en el anuncio de la subasta o el 
que se determine en el Pliegue de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale o, en 
su defecto, su importe será del diez por ciento (10 por 100) de la cantidad por la cual se haga la adjudicación de 
la obra, fianza que puede constituir se en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior. El plazo 
señalado en el párrafo anterior, y quitando condición expresa establecida en el Pliegue de Condiciones 
Particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en qué sea comunicada la adjudicación y 
en este plazo deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza 
a la cual se refiere el mismo párrafo. El incumplimiento de este requisito dará lugar a qué se declare nulo/la la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiera hecho por tomar parte en la subasta. 
 
Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 
 
Artículo 49.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Arquitecto director, en nombre y representación del 
Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su 
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de 
que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fuesen de recibo. 
 
De su devolución en general. 
 
Artículo 50.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una 
vez finalizado el periodo de garantía de la obra. La Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la 
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos... 
 
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse re cepciones parciales. 
 
Artículo 51.- Si la propiedad, con la conformidad de la Dirección Facultativa, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
Epígrafe 3. De los precios. 
 
Composición de los precios unitarios. 
 
Artículo 52.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. Dichos precios incluirán los gastos derivados 
del contrato que se detalla en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
-Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de 
la unidad de obra. 
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b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o 
que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los medios auxiliares, utillaje, etc. necesarios para la ejecución completa de los trabajos. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de 
la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente 
citados. 
- Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. También incluirán los gastos derivados del contrato que se detallan en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
- Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de 
obras de la Administración pública este porcentaje se establece en un 13 por 100). 
 
Beneficio industrial. 
 
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas. 
 
Precio de Ejecución material. 
 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a 
excepción del Beneficio Industrial. 
 
Precio de Contrata. 
 
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el 
Beneficio Industrial. 
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
 
Precios de contrata importe de contrata. 
 
Artículo 53.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a 
riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el 
precio de Ejecución material, mas el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio 
Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las condiciones 
particulares se establezca otro distinto. 
 
Precios contradictorios. 
 
Artículo 54.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio de la 
el Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en algunas de las previstas. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista, con la 
aprobación expresa por escrito de la Propiedad, antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto 
más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mas 
frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
Reclamaciones de aumento de recio por causas divers as. 

Artículo 55.- Si el Contratista antes de la firma del contrato, no hubiera hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas).  

Formes tradicionales de medir o de aplicar los prec ios 

Artículo 56.- En caso alguno podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respeto a la aplicación de 
los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se respetará aquello previsto en primer lugar, 
en el Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, en el Pliego General de Condiciones 
particulares.  

De la revisión de los precios contratados. 

Artículo 57.- Si se contratan obras por su cuenta y riesgo, no se admitirá la revisión de los precios en cuanto que 
el incremento no llegue, en la suma de las unidades que faltan por realizar de acuerdo con el Calendario, a un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. En caso de 
producirse variaciones al alza superiores a este porcentaje, se efectuará la revisión correspondiente de acuerdo 
con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, perciban el Contratista la diferencia en más 
que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. No habrá revisión de precios de las unidades que 
puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

Acopio de materiales. 
 
Artículo 58.- El Contratista está obligado a hacer los almacenamientos de materiales o aparatos de obra que la 
Propiedad ordene por escrito. Los materiales almacenados, una vez abonados por el Propietario son, de la 
exclusiva propiedad de éste; de su cuidado y conservación será responsable el Contratista.  
 
Epígrafe 4. Obras por Administración.  
 
Administración 
 
Artículo 59.- Se denominan Obras por Administración aquéllas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de 
un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa. 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
Obras por Administración Directa. 
 
Artículo 60.- Se denominan Obras por Administración directa aquellas en las que el Propietario por sí o por 
mediación de un representante suyo, que puede ser la propia Dirección Facultativa, expresamente autorizada 
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, 
contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo en todas las operaciones precisas para que el 
personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el 
encargado de su realización,  es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Propietario y 
Contratista. 
 
Obras por Administración Delegada o Indirecta. 
 
Artículo 61.- Se entiende por Obra por Administración delegada o indirecta la que conviene un 
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los 
trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
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Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente todos los gastos inherentes a la realización de los 
trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por mediación de la 
Dirección Facultativa en su representación, el orden y la marcha  de los trabajos, la elección de los materiales y 
aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la 
realización de los trabajos convenidos. 
Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera 
para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado del importe 
total de los gastos efectuados y abonados por el 
Contratista. 
 
Liquidación de obras por Administración. 
 
Artículo 62.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán 
las normas que a tales fines se establezcan en las Condiciones particulares de índole económica vigentes en la 
obra. 
A falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a 
la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos 
conformados por la Dirección Facultativa y la Oficina Técnica de  la Propiedad: 
a) Las facturas originales de los documentos adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique 
el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando en 
número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas 
nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada 
oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de 
tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión 
haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido  el Constructor 
se le aplicará, a falta de convenio especial, un porcentaje, igual al previsto en el proyecto, entendiéndose que en 
este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos 
Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del 
mismo. 
 
Abono al constructor de las cuentas de Administraci ón Delegada. 
 
Artículo 63.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de administración delegada los 
realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajo realizados aprobados por el Propietario o por 
su delegado representante.  
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los 
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
Normas para la Adquisición de los materiales y apar atos. 
 
Artículo 64.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el 
Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 
adquirirlos, deberán presentar al Propietario, o en su representación al  el Arquitecto director, los precios y las 
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
Responsabilidad del Constructor en el bajo rendimie nto de los obreros. 
 
Artículo 65.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
Constructor a la Dirección Facultativa, ésta advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en 
algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 

generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con 
el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por la 
Dirección Facultativa. 
Si hecha ésta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje previsto en 
proyecto, que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones 
quincenales que preceptivamente deben efectuársele. 
En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el 
caso a arbitraje. 
 
Responsabilidades del constructor. 
 
Artículo 66.- En los trabajos de Obras por Administración delegada, el Constructor sólo será  
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también 
de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado 
las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado 
en el artículo 63 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos 
elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo.  
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos 
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
Epígrafe 5. De la valoración y abono de los trabajo s. 
 
Formas de abono de las obras 

Artículo 67.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y exceptuando que en el Pliego 
Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:  

1r. Tipo fijo o tanto levantado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, 
disminuida en su caso al importe de la baja efectuada por el adjudicatario.  

2º. Tipo fijo o tanto levantado por unidad de obra, el precio invariable del cual se haya fijado por adelantado, 
pudiéndose variar solamente el número de unidades ejecutadas. Previa medición y aplicando al total de las 
unidades diversas de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado por adelantado por cada una de ellas, se 
abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados de acuerdo con los 
documentos que constituyen el Proyecto, los cuales servirán de base para la medición y valoración de las 
diversas unidades.  

3º. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en qué se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto Director. Se abonará al Contratista en 
idénticas condiciones al caso anterior.  

4º. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente "Pliego General de 
Condiciones económicas" determina.  

5º. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.  

Relaciones valoradas y Certificaciones. 
 
Artículo 68. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones 
Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los 
plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador. 
El trabajo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además aquello establecido en el 
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presente "Pliego General de Condiciones económicas" respeto a mejoras o sustituciones de materiales o a las 
obras accesorias y especiales, etc. 
El Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias por extender esta relación, el Aparejador le 
facilitará los datos correspondientes de la relación valorada, acompañando las de una nota de envío, con la 
finalidad que, dentro del plazo de manantial (10) días a partir de la fecha de recepción de esta nota, el Contratista 
pueda en examinarlas y devolverlas firmadas con su conformidad o hacer, de lo contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción, el Arquitecto 
Director aceptará o rehusará las reclamaciones del Contratista si fueran, dándole cuenta de su resolución y 
pudiendo el Contratista, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto Director 
en la forma prevista en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". Tomando como base la 
relación valorada indicada en el párrafo anterior, el Arquitecto Director expedirá la certificación de las obras 
ejecutadas. 
Del importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. El 
material almacenado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificar se hasta el 
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuran en los documentos del Proyecto, sin 
afectarlos del tanto por ciento de Contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo al cual se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se derivan de la 
liquidación final, no suponiendo tampoco estas certificaciones ni aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo al cual la valoración se refiere. En 
caso de que el Arquitecto Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.  
 
Mejoras de obras libremente ejecutadas. 
 
Artículo 69.- Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Arquitecto director, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 
 
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada . 
 
Artículo 70.- Salvo lo preceptuado en el Pliego de Condiciones Particulares de índole económica, vigente en la 
obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento 
que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se 
abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para 
las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 
íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha 
partida debe justificarse, en cuyo caso, el Arquitecto director indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de administración, 
valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los 
que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje 
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del 
Contratista. 
 
Abono de agotamientos y otros trabajos especiales n o contratados  

Artículo 71.- Cuando hicieran falta efectuar agotamientos, inyecciones u otros trabajos de cualquier índole 
especial u ordinaria, que por no haber sido contratados no fueran por cuenta del Contratista, y si no fueran 
contratados a una tercera persona, el Contratista tendrá la obligación de hacerlos y de pagar los gastos de toda 

clase que ocasionen, y le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. Además de reintegrar 
mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará junto con ellos el tanto por ciento del importe total que, 
en su caso, se especifique en el Pliegue de Condiciones Particulares.  

Pagos. 
 
Artículo 72.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas 
por la Dirección Facultativa, y aprobadas por la Oficina 
Técnica de la Propiedad en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de ga rantía. 
 
Artículo 73.- Efectuada la recepción y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutados trabajos 
cualesquiera para su abono se procederá así: 
1.-Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubiesen 
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y la Dirección Facultativa exigiera su realización durante el plazo 
de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los Pliegos Particulares. 
2.- Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, 
por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 
3.- Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 
Epígrafe 6. De las indemnizaciones mutuas 
 
Importe de la indemnización por retraso no justific ado en el plazo de terminación de las obras. 

Artículo 74. La indemnización por retardo en el acabamiento se establecerá en un tanto por mil (0/000) del 
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retardo, contados a partir del día de 
acabamiento fijado en el calendario de obra. Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la 
fianza.  

Demora de los pagos 

Artículo 75.- Si el propietario no pagara las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente a que corresponde el plazo 
convenido, el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 
100) anual, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo de retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. Si todavía transcurrieran dos meses a partir del acabamiento de este plazo de un mes 
sin realizar se este pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales almacenados, siempre que estos reúnan las 
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la finalización de la obra 
contratada o adjudicada. Pese al expresado anteriormente, se rehusará toda solicitud de resolución del contrato 
fundado en la demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de la mencionada solicitud ha 
invertido en obra o en materiales almacenados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de 
ejecución que tenga señalado al contrato.  

Epígrafe 7. Varios 
 
Mejoras y aumentos de obra. Casos Contrarios . 
 
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que la Dirección Facultativa haya ordenado 
por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 
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materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, a menos que la Dirección Facultativa ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas  mejoras o aumentos de obra 
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando la Dirección Facultativa introduzca innovaciones que 
supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
Unidades de obra defectuosas pero aceptables. 
 
Artículo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio de la 
Dirección Facultativa y la Oficina Técnica de la Propiedad de las obras, éste determinará el precio o partida de 
abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, 
estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder 
de dicho plazo. 

Seguro de las obras  

Artículo 78.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan 
por Contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, 
se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, porque con carga en la cuenta se abone la obra que se 
construya, y a medida que esta se vaya haciendo. El reintegro de esta cantidad al Contratista se hará por 
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En caso alguno, quitado conformidad expresa del 
Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de este importe por menesteres distintos 
del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción del que anteriormente se ha expuesto será motivo 
suficiente porque el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 
materiales almacenados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista 
por el siniestro y que no se le hubieran abonado, pero solos en proporción equivalente a aquello que represente 
la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respeto al importe de los daños causados por el 
siniestro, que serán tasados con objeto por el Arquitecto Director. En las obras de reforma o reparación, se fijará 
previamente la parte del edificio que deba ser asegurada y su cuantía, y si no s prevé nada, s’e entenderá que el 
seguro debe comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. Los riesgos asegurados y las condiciones 
que figuran a la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del 
Propietario, con la finalodad de recaudar de este su previa conformidad u objeciones.  

Conservación de la obra. 
 
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de 
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la finalización del periodo 
de garantía, la Dirección Facultativa, en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que 
fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución 
del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que la 
Dirección Facultativa fije. 
Después de la recepción del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, 
no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo 
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente Pliego de 
Condiciones Económicas. 
 
Uso por el contratista de edificio o bienes del pro pietario. 
 

Artículo 80.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización 
del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de 
repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación   el contrato, en perfecto estado de 
conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por ésta reposición ni por 
las mejoras hechas en los edificios,  propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese 
cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con 
cargo a la fianza. 
 
3.4 CAPÍTULO III. CONDICIONES TÉCNICAS. 
 
Condiciones Generales. 
 
Artículo 77. Normativa. 
Serán de aplicación obligatoria las prescripciones contenidas en las normas que se citan en los apartados 
correspondientes del Pliego de Condiciones del Proyecto de Ejecución, relativas a la calidad de los materiales y a 
las condiciones de ejecución en obra. 
Artículo 78. Elección de materiales y ensayos. 
El Contratista presentará a la Dirección Facultativa para su aprobación, las características técnicas de los 
materiales que vayan a emplearse en la ejecución de las obras, y será la que decida su adecuación o no para su 
uso. 
Artículo 79. Ejecución de las obras. 
La calidad en la ejecución de las obras será aceptada o rechazada por la Dirección Facultativa, de acuerdo con 
las normas de la buena práctica de la construcción. 
Artículo 80. Control y criterios de aceptación y rechazo. 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado en su descripción y en el 
Pliego de Condiciones del Proyecto, deberán ser retirados de la obra o, en su caso, demolida o reparada la parte 
de obra afectada. 
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Pliego de condiciones particulares 
 
 
Pliego de condiciones particulares en el que se han  tenido en cuenta las normas legales y reglamentari as 
aplicables a las  especificaciones técnicas propias  de la obra, así como las prescripciones que se han  de 
cumplir en relación con las características, la uti lización y la conservación de las máquinas, útiles,  
herramientas, sistemas y equipos preventivos  
 
Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 

a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH. 
 
 
 
 

REHABILITACIÓN DEL IES NUMANCIA 
 

Enero de 2009 
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1. Datos de la obra 
 
1.1. Datos generales de la obra 
 

Descripción  Rehabilitación del IES Numancia situado en la calle Prat de la Riba nº118 en Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelona) 
La superficie de la parcela es de 6.784,5 m2 .  
La construcción consta de tres edificios independientes, divididos en tres módulos. El 
módulo 1 se compone de planta baja más planta primera y segunda. El módulo 2 es 
donde se encuentra el gimnasio y consta de una planta. El módulo 3 es de uso 
administrativo y comedor y tiene planta baja más planta primera. 
  
Las aulas de educación ESO se distribuyen en el edificio principal (módulo 1). Tienen 
acceso independiente desde la calle. Tienen un espacio de patio protegido del resto 
de la calle entre los diversos edificios. 
Las aulas de bachiller están situadas en el edificio principal de planta baja y dos 
plantas. Se accede al mismo por la entrada general. 
 
La zona de gimnasio y vestuarios están situados en el edificio módulo 2. Tienen 
fachada a la zona exterior de juegos a través de un porche. No tienen un posible 
acceso independiente del resto del centro, se accede para posibles usos 
extraescolares a través de la entrada general al recinto. Al lado de esta edificación se 
encuentra el patio exterior. El módulo 3 se entienda como un espacio polivalente, no 
tiene acceso independiente del resto del centro. La cocina tiene un acceso directo de 
la calle por carga y descarga. 
Todas estas edificaciones se organizan dentro del mismo recinto como lugar de 
relación de todo el centro. 
 

Uso del edificio  USO DOCENTE 

Situación  C/ Prat de la Riba nº118 

Técnico autor del proyecto  Antonio García Hidalgo 
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2. Condiciones generales 
 
2.1. Condiciones generales de la obra 
 
El incumplimiento de la prevención contenida en estos documentos de seguridad y salud aprobado de la obra, 
será causa suficiente para la rescisión del contrato, con cualquiera de las empresas, o trabajadores autónomos 
que intervengan en la obra. Por ello el Coordinador de seguridad y salud redactará un informe suficientemente 
detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, será causa para que el promotor, 
pueda rescindir el mismo, e incluso reclamar los daños producidos en el retraso de las obras, dando lugar con ello 
al reclamo del mismo tipo de sanción económica, del pliego de condiciones del proyecto de ejecución de la obra, 
en lo referente a retrasos en la obra. Como resarcimiento el promotor no estará obligado al devengo de la última 
certificación pendiente. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Se realizará un cerramiento con valla tipo revisa sobre pies de hormigón en la zona de acopio de material e 

instalaciones de higiene y bienestar. 

En las diferentes zonas donde se realicen los trabajos y que se pueda acceder desde diferentes puntos de la 

empresa, se colocarán señales de prohibido el paso. 
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3. Condiciones legales 
 
3.1. Normas y reglamentos que se ven afectados por las 
características del derribo y que deberán ser tenid os en cuenta 
durante su ejecución 
 
La ejecución del derribo objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada 
aplicación que a continuación se cita. 
Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera 
encontrarse en vigor. 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción en el marco de l a Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 

• Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y 
Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 

 
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenció n. 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales,  que tiene por objeto promover la 
Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento 
a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley. 
 

• A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 
profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos 
derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 
trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. 

• Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 
Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas 
organizaciones representativas. 

 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención,  que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir de la 
evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la 
naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la 
vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. Especial atención al siguiente articulado del Real Decreto: 
 
Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarro lla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero  en relación 
con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la 
Empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales. 
 
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que s e aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y sus instrucciones técnicas complementaria s que lo desarrollan.  
 

• En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras. 
 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marc o normativo de la prevención de riesgos laborales 
(BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a  : 
 

• Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete. 

 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que s e desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en m ateria de coordinación de actividades 
empresariales . 
 
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el q ue se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de 
Julio, por el que se establecen las disposiciones m ínimas de seguridad y salud para la utilización por  los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
 
En todo lo que no se oponga a la legislación anteri ormente mencionada: 
 
• Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en Seguridad 

y Salud en el trabajo. 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre Anexo IV. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos laborales. 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización de Equipos de Protección Individual. 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
• Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
• Real Decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
• Real Decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, ... MIE-APQ-7. 
• Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• Real Decreto 842/2001 de 2 de agosto de  2002 por el que se aprueba el reglamento electrotécnico para baja 

tensión. 
• Real decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos. 
• Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por el 

que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de 
mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de 
noviembre (BOE 2 de diciembre). 

• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan disposiciones 
de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero). 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 de 
febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), por el que 
se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

• Resolución de 30 de abril de 1998 (BOE del 4 de junio -rectificada en BOE de 27 de julio-), por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción. 

 
El contratista está obligado a cumplir la reglament ación vigente en el campo laboral, técnico y de 
seguridad e higiene en el trabajo; concretamente en  este último aspecto hay que reseñar: 
 
• Real Decreto Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria Gob.(19/1/90) B.O.E 25/1/90. Seguridad e 

Higiene en el trabajo. 
• Resolución dirección general de trabajo. (20/2/89) B.O.E. 3/3/89. Seguridad exposición amianto. 
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• Real Decreto 886/88 Ministerio de Relación de Cortes y Secretaría de Estado (15/7/88) B.O.E. 5/8/88. 
Seguridad: prevención accidente. 

• Corrección errores Ministerio Relaciones Cortes y Secretaría Gobierno (26/5/90) B.O.E.  26/5/90. Seguridad: 
Protección al ruido. 

• Real Decreto Ministerio Relaciones Cortes y Secretaría Gobierno (27/10/89) B.O.E. 2/11/89. Seguridad: 
Protección al ruido. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, con especial atención a: 
• Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de aplicación. 
• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
• Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución del 4 de mayo de 1992 

de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabajo. 
• Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
• Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la 

seguridad y salud. 
• Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 

 
3.2. Obligaciones específicas para la obra proyecta da 
 
 
• El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor (Empresario titular 

del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista (empresario 
principal según el RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas (empresarios concurrentes 
según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 

• Conforme establece el Real Decreto 1627/1997 el Contratista (empresario principal según el RD 171/2004) 
elabora este Plan de Seguridad y Salud. 

• Este Plan de Seguridad y Salud queda incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de 
Obra. 

• Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa certificación del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el 
documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no 
incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa 
Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 

• El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como 
los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

• La Empresa Contratista cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo 
solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 
subcontratistas, trabajadores autónomos o empleados. 

• Para aplicar los principios de la acción preventiva, esta empresa contratista designará según considere 
oportuno : 

 
a) uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad 
b) constituirá un Servicio de Prevención  
c) concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa. 
 

• La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos 
indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus 
artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 

• La empresa Contratista ha elaborado y conserva a disposición de la autoridad laboral la documentación 
establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales : 

 
a) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y planificación de la acción 
preventiva, conforme a lo previsto en el artículo 16 de la presente Ley.  
b) Medidas de protección y de prevención a adoptar y, material de protección que deba utilizarse.  
c) Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 
trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 16 de la 
presente Ley.  

d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley 
y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del 
citado artículo.  
e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una 
incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la 
notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo. 
 

• La empresa Contratista consultará a los trabajadores del modo descrito más abajo, la adopción de las 
decisiones relacionadas en el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 de la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 35 y 36 
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 
CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRÁN EN ESTA OBRA P ARA CADA UNO DE LOS 
RESPONSABLES DE SEGURIDAD DE LA MISMA. 
 
A) EMPRESARIO TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO 
 
El empresario Titular de este Centro de Trabajo (Promotor), deberá adoptar en relación con los empresarios 
concurrentes las medidas siguientes : 

 
1- Poner a disposición de la Empresa Principal y de las Empresas Concurrentes el Estudio Básico o el 
Estudio de Seguridad elaborado por el técnico competente designado por el empresario titular, en los 
términos establecidos en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97, con objeto de que elaboren sus 
propios Planes de Seguridad y Salud para esta obra. 
 
2- Nombrar el Coordinador de Seguridad y Salud (que actuará también como coordinador de actividades 
empresariales) durante la Fase de ejecución de la obra, el cual impartirá las instrucciones necesarias a 
las empresas Concurrentes y aprobará el Plan de Seguridad de la Obra presentado por el Empresario 
Principal que habrá teniendo en cuenta e incluirá los de cada una de las empresas concurrentes. 

 
B) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Dado que el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de Seguridad 
y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que le 
reconoce el artículo 39. 
No obstante, conforme se refleja en el Artículo 16 del RD 171/2004, los empresarios concurrentes que carezcan 
de dichos comités y los delegados de prevención acordarán la realización de reuniones conjuntas y cualquier otra 
medida de actuación coordinada, en particular cuando por los riesgos existentes en el centro de trabajo que 
incidan en la concurrencia de actividades, se considere necesaria la consulta para analizar la eficacia de la 
Coordinación establecida entre empresas. 
 
C) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR EN ESTA OBRA EL CO ORDINADOR DE SEGURIDAD. 
 
C1) En relación con las especificadas con el RD 1627/97  : 
 
• El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de coordinar 

las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad. 
• El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por el 

Promotor, conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97 
• En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra" : 
 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
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1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases 
de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  

 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios 
de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 
de este Real Decreto. 

 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales desarrollado posteriormente por el RD 171/2004. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 
Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista una norma oficial de certificación 
administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador 
que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación 
vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Contratista elegirá entre 
los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus 
prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
para esta obra.  
 
C2) En relación con las especificadas en el RD 171/ 2004 : 
 
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el Coordinador de 
actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la disposición adicional primera 
apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de : 
 

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el 
artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo. 
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en 
particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se 
desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 

 
Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas concurrentes: 
 

a) Instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a 
los trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se 
produzca una situación de emergencia. 
b) Instrucciones suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas para prevenir tales riesgos. 
c) Proporcionar las instrucciones antes del inicio de las actividades, y cuando se produzca un cambio en 
los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 
concurrentes que sea relevante a efectos preventivos. 
d) Facilitar las instrucciones por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sea calificado como graves o muy graves. 

 
 

También el Coordinador de Seguridad y Salud, conforme establece el Artículo 14 del RD 171/2004 : 
 

1. Se encargará de las funciones de la coordinación de las actividades preventivas : 
 

a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Artículo 3 - puntos a), b), c) y d) 
expuestos antes -. 
b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 
171/2004, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
c) Cualesquiera otras encomendadas por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor. 

 
2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, el Coordinador de Seguridad y Salud estará facultado 
para : 

 
a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 171/2004, deben intercambiarse 
las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter 
preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus funciones. 
b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo. 
c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones. 
d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos 
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes. 

 
3. El Coordinador de actividades empresariales (Coordinador de Seguridad) deberá estar presente en el 
centro de trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

 
Todas estas funciones tienen como objetivo - enriquecer la normativa específica del RD 1627/97 por las 
disposiciones establecidas en el RD 171/2004 - , recogiendo de este modo el espíritu reflejado en el Preámbulo 
de dicho RD 171/2004. 
 
D) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR EL TÉCNICO DE SEGU RIDAD EN ESTA OBRA. 
 
• El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de Seguridad y 

Salud en ejecución de obra. Las funciones específicas del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de 
obra, las cuales comprenderán como mínimo: 

• Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 
obra o Dirección Facultativa de la misma.  

• Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.  
• Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma. Todo ello 

con el Coordinador de Seguridad y Salud.  
• Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo implantado 

en obra.  
• Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las 

reuniones mensuales de la misma.  
• Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra.  
• Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de 

ejecución de obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente formación y práctica en materia 
de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.  

• El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de 
Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios Auxiliares, del reconocimiento médico a:  

 
- el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,  
- la Empresa Subcontratista,  
- los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y  
- a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.  

 
E) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LOS REPRESENTANTES  DE SEGURIDAD EN ESTA OBRA 
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• Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con 
carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo: 

• Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en materia de 
Seguridad y Salud.  

• Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de su 
empresa en su especialidad.  

• Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 
Facultativa.  

• Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la 
Empresa Contratista.  

• Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones 
mensuales de la misma.  

• Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su 
especialidad.  

• Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección personales y 
colectivas.  

• Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, deberá 
ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, 
y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.  

 
F) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA COMISIÓN DE SEG URIDAD EN ESTA OBRA 
 
• La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones : 
• Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.  
• Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos.  
• Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos previstos en 

el Plan.  
• Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra.  
• Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda con 

respecto a su actuación en la obra.  
• Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave.  
• Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  
• Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de 

prevención.  
• Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  
• Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual 
 
G) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRIN CIPAL (CONTRATISTA) Y LAS 
EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA E N MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
G1) El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá las 
unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por 
el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos de 
esta Empresa Principal. 
 
• El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, exigirá formalmente (Artículo 

10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, acreditación por escrito de que 
disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas 
han cumplido sus obligaciones de formación e información a los trabajadores. 

• A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al Plan 
de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de 
Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la 
propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad. 

 
• El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud de las 

propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este 
modo el Plan de Seguridad y Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta : 

 

a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico. 
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal. 
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos. 
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada 
empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de 
riesgos. 

 
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos adaptada a 
la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra. 
 
G2) Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas deberán : 
 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente 
Real Decreto. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el 
artículo 7. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales desarrollado posteriormente por el RD 171/2004, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la 
obra. 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 
G3) A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo 
desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la 
normativa de prevención de riesgos laborales : 
 

a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en 
particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la 
concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio 
de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a 
efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia. La información se realizará por 
escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves. 
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de 
trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo. 
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, los 
empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la 
salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo. 
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, 
debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los riesgos y 
en la planificación de su actividad preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, 
surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se 
desarrollan. 
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la 
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 

 
G4) Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluido el Empresario 
Principal deberán : 
 
• Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener 

presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los 
riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del 
Plan de Seguridad, así como para la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente 
también habrá tenido en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.  
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• Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
• Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador de 

Seguridad y Salud. 
 
G5) El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas. 
 
G6) Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 
171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad 
y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven 
del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
G7) Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
H) OBLIGACIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS TRABAJADOR ES AUTÓNOMOS EN ESTA OBRA 
 
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente : 
 
H1) Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente 
Real Decreto. 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra. 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el 
artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desarrollado posteriormente por 
el RD 171/2004, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 
30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 
H2) Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
H3) Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán: 
 

• Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener 
presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los 
riesgos en la elaboración de su Plan de Seguridad y Salud, así como para la Planificación de su actividad 
preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que 
como trabajador autónomo deberá formalizar.  

• Tener encuesta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
• Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
 
I) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS REPRESENTANTE S DE LOS TRABAJADORES CON 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN 

 
1.Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia 
de prevención de riesgos en el trabajo. 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los 
órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la 
siguiente escala: 
 
De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención 
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención 
De 501 a 1000 trabajadores 4 Delegados de Prevención 
De 1001 a 2000 trabajadores 5 Delegados de Prevención 
De 2001 a 3000 trabajadores 6 Delegados de Prevención 
De 3001 a 4000 trabajadores 7 Delegados de Prevención 
De 4001 en adelante 8 Delegados de Prevención 

 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las 
empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido 
por y entre los Delegados de Personal. 
 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
• Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como 

trabajadores fijos de plantilla. 
• Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el 

período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como 
un trabajador más. 

 
Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los Delegados de 
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
• Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como 

trabajadores fijos de plantilla. 
• Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el 

período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como 
un trabajador más. 

 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con 
Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las 
competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 
 
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para: 
 

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, 
así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el 
cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las 
observaciones que estimen oportunas. 
b)Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la 
información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio 
de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información 
está‚ sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el 
respeto de la confidencialidad. 
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez 
que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, 
en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. 
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos 
encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos 
competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las 
condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse 
durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso 
productivo. 
f)Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles 
de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al 
empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de 
actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 
h)Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las 
condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse 
durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso 
productivo. 
i)Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles 
de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al 
empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 
j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de 
actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 

 
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 
1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate 
de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, 
el empresario podrá poner en práctica su decisión. 
 
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a 
tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. 
 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con 
Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las 
competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 
 
J) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 
31/1995) 
 
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio 
con una entidad especializada ajena a la empresa. 
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios 
precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que 
están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las 
disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de 
prevención. 
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados 
el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y 
prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores 
gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), 
b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa 
decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 
 
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la información 
relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. 
 
5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones 
señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga 
la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las 

actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del 
artículo 6 de la presente Ley. 
6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la 
empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación externa, en los 
términos que reglamentarios establecidos. 
 
 
Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir directamente el 
desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del articulo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales que hubieran concertado, teniendo presente la integración de la prevención en el conjunto de 
actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan 
subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la realización de 
actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad. 
 
Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece : 
 

3. Los servicios de prevención deberán estar en con diciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los  tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a: 

 
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 
vigilancia de su eficacia. 
d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

 
K) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS RECURSOS PREV ENTIVOS EN ESTA OBRA 
 
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones 
introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales), los recursos 
preventivos de esta obra deberán : 
 

a) Tener la capacidad suficiente 
b) Disponer de los medios necesarios 
c) Ser suficientes en número 

 
Para ello, en el documento de la Memoria de este Plan de Seguridad y Salud se especifican detalladamente: 
 

1º- Aquellas unidades de la obra en las que será necesaria su presencia por alguno de estos motivos: 
 

a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, 
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan 
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como peligrosos 
o con riesgos especiales. 

 
2º- Las actividades que los recursos preventivos deberán realizar para establecer la vigilancia y control de 
cada unidad de obra en las que sea necesaria su presencia: 
 
a) Los criterios para la Vigilancia del cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y la comprobación de su eficacia. 
b) Los criterios para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control 
de riesgos. 

 
Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos, cualificación y 
experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su presencia y contarán con 
la formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico. 
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3.3. Seguros 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CO NSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
 
• Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil 

profesional; asimismo CONSTRUCCIONS TORCA, S.A. dispone de cobertura de responsabilidad civil en el 
ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los 
daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por 
hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se 
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

• CONSTRUCCIONS TORCA, S.A. viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo 
riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 
3.4. Clausula penalizadora en la aplicación de posi bles sanciones 
 
El incumplimiento de la prevención contenida en estos documentos de seguridad y salud aprobado de la obra, 
será causa suficiente para la rescisión del contrato, con cualquiera de las empresas, o trabajadores autónomos 
que intervengan en la obra. Por ello el Coordinador de seguridad y salud redactará un informe suficientemente 
detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, será causa para que el promotor, 
pueda rescindir el mismo, e incluso reclamar los daños producidos en el retraso de las obras, dando lugar con ello 
al reclamo del mismo tipo de sanción económica, del pliego de condiciones del proyecto de ejecución de la obra, 
en lo referente a retrasos en la obra. Como resarcimiento el promotor no estará obligado al devengo de la última 
certificación pendiente. 
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4. Condiciones facultativas 
 
4.1. Coordinación de las actividades empresariales 
 
Conforme la disposición adicional decimocuarta añadida a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establece la presencia de Recursos Preventivos en esta obra, tal como se especifica en la Memoria de este Plan 
de Seguridad y Salud. 
Los recursos preventivos vigilarán el cumplimiento de las medidas incluidas en este Plan de Seguridad y Salud, 
así como la eficacia de las mismas, siempre sin perjuicio de las obligaciones del coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. 

 
4.2. Coordinador de seguridad y salud 
 
• Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -

Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o 
móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa 
incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de 
construcción o ingeniería civil. 

• En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad 
y salud, cuyo texto se transcribe a continuación : 

 
Artículo 3. Designación de los coordinadores en mat eria de seguridad y salud.  
 
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la elaboración del 
proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 
171/2004) designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 
obra.  
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos 
o diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004), 
antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de 
obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.  
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 
171/2004) de sus responsabilidades.  
 
• En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables al proyecto de obra. 

 
4.3. Obligaciones en relación con la seguridad espe cíficas para la 
obra proyectada relativas a contratistas, subcontra tistas y 
trabajadores autónomos 
 
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de Seguridad y 
Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente. 
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a las 
empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con  las condiciones 
expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado. 
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, subcontratada o 
autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma 
inmediata y eficaz,  en los términos establecidos en este mismo apartado. 
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, 
cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido. 

e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de confort y 
limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser 
utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores propios, 
subcontratistas o autónomos. 
f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años. 
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra. 
h) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral. 
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado 
comunicaciones en caso de accidente laboral. 
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la Memoria y en 
las condiciones expresadas en la misma. 
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles imprevistos del 
Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y 
decididos sobre la marcha durante las obras. 
 
Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de: 
 
1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentará al 
Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación. 
 
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA  APERTURA DEL CENTRO Y DEL PLAN 
DE SEGURIDAD:  
Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura del centro.   
 
3º-AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL:  
Realizar el Aviso previo de inicio de obra.  
 
4º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCO NTRATISTAS) Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD :   
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad, así 
como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad. 
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el Plan de 
Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte. 
 
5º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCON TRATISTAS) Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y 
DE SUS ACTUACIONES: 
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de concurrencia de 
actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en que 
repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados.  
En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por escrito 
cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.  
 
6º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra. 
 
7º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRE NTES (SUBCONTRATISTAS) DE SUS 
REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD: 
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución 
de obra con carácter exclusivo para la misma. 
 
8º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA O BRA:  
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra. 
 
9º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  EN OBRA:  
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por: 
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• Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista 
• Recursos Preventivos. 
• Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores 

Autónomos.  
• Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.  

 
Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que 
representan. 
 
10º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA :  
El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones Particulares : 
Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra. 
 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DE BEN DESARROLLAR CADA UNA DE LAS 
DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: 
 
(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios subcontratistas, 
los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.) 
 
A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD. 
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de coordinar las 
diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por el 
Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de dicho 
R.D. 1627/97. 
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra”: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  
 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su caso, las 
empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el 
artículo 10 de este Real Decreto. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 
7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el Coordinador de 
actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la disposición adicional primera 
apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de: 
 
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 
de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular 
cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de 
trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores. 

d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las 
empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 
 
Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas concurrentes: 
 
a) Instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una 
situación de emergencia. 
b) Instrucciones suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas para prevenir tales riesgos. 
c) Proporcionar las instrucciones antes del inicio de las actividades, y cuando se produzca un cambio en los 
riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes 
que sea relevante a efectos preventivos. 
d) Facilitar las instrucciones por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar 
a los trabajadores de las empresas concurrentes sea calificado como graves o muy graves. 
 
También el Coordinador de Seguridad y Salud, conforme establece el Artículo 14 del RD 171/2004: 
 
1. Se encargará de las funciones de la coordinación de las actividades preventivas: 
 
a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Artículo 3 - puntos a), b), c) y d) expuestos antes. 
b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 171/2004, 
deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
c) Cualesquiera otras encomendadas por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor). 
 
2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, el Coordinador de Seguridad y Salud estará facultado para: 
 
a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 171/2004, deben intercambiarse las 
empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter preventivo 
que sea necesaria para el desempeño de sus funciones. 
b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo. 
c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones. 
d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos existentes en 
el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes. 
 
3. El Coordinador de actividades empresariales (Coordinador de Seguridad) deberá estar presente en el centro de 
trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. 
Todas estas funciones tienen como objetivo - enriquecer la normativa específica del RD 1627/97 por lo 
establecido en el RD 171/2004 - , recogiendo de este modo el espíritu reflejado en el Preámbulo de dicho RD 
171/2004. 
 
Además en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con anterioridad a su 
utilización. 
 
B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD. 
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de Seguridad y 
Salud en ejecución de obra. Las funciones específica del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las 
cuales comprenderán como mínimo: 
 

• Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 
la obra o Dirección Facultativa de la misma.  

• Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.  
• Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma. Todo 

ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.  
• Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo 

implantado en obra.  
• Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las 

reuniones mensuales de la misma.  
• Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra.  
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• Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de 
ejecución de obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente formación y práctica en 
materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.  

 
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de 
Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a:  
 

• el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,  
• la Empresa Subcontratista,  
• los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y  
• a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.  

 
C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.  
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con 
carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en ejecución 
de obra, las cuales comprenderán como mínimo: 
 

• Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en materia 
de Seguridad y Salud.  

• Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de 
su empresa en su especialidad.  

• Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 
Facultativa.  

• Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la 
Empresa Contratista.  

• Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones 
mensuales de la misma.  

• Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su 
especialidad.  

• Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección 
personales y colectivas.  

• Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, 
deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en materia de 
Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.  

 
D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD . 
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones: 
 

• Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
• Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los 

trabajos.  
• Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos previstos 

en el Plan.  
• Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la 

obra.  
• Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda 

con respecto a su actuación en la obra.  
• Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave.  
• Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  
• Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de 

prevención.  
• Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  
• Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual. 

 
E) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRIN CIPAL (CONTRATISTA) Y LAS 
EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA E N MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá las 
unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por 

el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos de 
esta Empresa Principal. 
El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir formalmente 
(Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, acreditación por escrito de 
que disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas 
han cumplido sus obligaciones de formación e información a los trabajadores. 
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al Plan de 
Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de Seguridad 
proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la propia evaluación 
inicial de Riesgos de cada empresa o actividad. 
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud de las 
propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo 
el Plan de Seguridad y Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta: 
 
a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico. 
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal. 
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos. 
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada empresa 
concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos. 
 
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos adaptada a 
la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra. 
 
2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa 
Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente 
Real Decreto. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 
7. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra. 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas 
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen 
actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de 
prevención de riesgos laborales: 
 
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en 
particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la 
concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de 
las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos 
preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia. La información se realizará por escrito 
cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves. 
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de 
trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo. 
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, los 
empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o 
la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo. 
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, 
debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los riesgos y en la 
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planificación de su actividad preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o 
se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan. 
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia 
de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 
 
4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el Empresario 
Principal deberán: 
 

• Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir 
tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la 
evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que 
le corresponda del Plan de Seguridad, así como para la Planificación de su actividad preventiva en las 
que evidentemente también habrá tenido en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia 
empresa.  

• Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
• Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador de 

Seguridad y Salud. 
 
5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas. 
 
6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 
171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad 
y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 
171/2004) responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del centro de 
trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es decir a la 
Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004). 
 
F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente: 
 
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente 
Real Decreto. 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra. 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 
29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia de 
trabajos temporales en altura. 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 

3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán: 
 

• Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir 
tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la 
evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación de su actividad preventiva en la obra en 
las que evidentemente también habrá tenido en cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como 
trabajador autónomo deberá tener.  

• Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
• Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
4.4. Requisitos respecto a la cualificación profesi onal, formación 
e información preventiva, consulta y participación  del personal 
de obra 
 
El incumplimiento de la prevención contenida en estos documentos de seguridad y salud aprobado de la obra, 
será causa suficiente para la rescisión del contrato, con cualquiera de las empresas, o trabajadores autónomos 
que intervengan en la obra. Por ello el Coordinador de seguridad y salud redactará un informe suficientemente 
detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, será causa para que el promotor, 
pueda rescindir el mismo, e incluso reclamar los daños producidos en el retraso de las obras, dando lugar con ello 
al reclamo del mismo tipo de sanción económica, del pliego de condiciones del proyecto de ejecución de la obra, 
en lo referente a retrasos en la obra. Como resarcimiento el promotor no estará obligado al devengo de la última 
certificación pendiente. 

 
4.5. Vigilancia de la salud 
 
 
4.5.1. Asistencia médica 
 
Centro de asistencia primaria: CAP Santa Coloma Centre 
Dirección: C/ Major s/n 
Teléfono de asistencia: 936687311 

 
4.5.2. Plan de vigilancia médica 
 

• Conforme establece el Artículo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa garantizará a los 
trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su servicio la vigilancia periódica de su estado de 
salud en función de los riesgos derivados de su trabajo, en los términos y condiciones establecidos en 
dicho Artículo. 

• Así mismo y conforme se establece en el Artículo 16 de la Ley 31/1995, cuando se haya producido un 
daño para la salud de los trabajadores con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, 
aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, se llevará a cabo una 
investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.  

 
PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD:  
 
Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique su reconocimiento médico 
antes de su incorporación a obra y los que dispongan de contratos en vigor justificarán el haberlos realizado. 
Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus trabajadores y 
éstos dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente. 

 
4.6. Libro incidencias 
 
El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.  
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Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que 
aprueba el Plan de Seguridad y Salud. 
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la anotación. Las anotaciones 
podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, el Empresario principal (contratistas) y empresas concurrentes (subcontratistas), 
los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 
en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes. 
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la 
inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de 
Seguridad y Salud respectivos. 

 
4.7. Libro de órdenes 
 
Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del Libro de 
Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de órdenes o comentarios 
necesarios para la ejecución de la obra. 
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5. Condiciones técnicas 
 
5.1. Requisitos de los servicios de higiene y biene star, locales de 
descanso , comedores y primeros auxilios 
 
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo 
siguiente: 
 
A) Vestuarios  dotados con percheros, sillas y calefacción : La superficie de los vestuarios ha sido estimada 
alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente. 
 
• Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios. 
• La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
• Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen 
interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

• La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para 
los trabajadores de uno u otro sexo. 

• Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, 
por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada 
veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 

 
B) Servicios higiénicos  dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 
 
• Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
• Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 

dispondrán de ventilación independiente y directa. 
• La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una 

superficie de 1 x 1,20 metros. 
• La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, 

fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo. 
• En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. 
• Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras 

que trabajen la misma jornada. 
 
C) Comedor  que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a 
la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y 
relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante : La superficie del comedor ha sido estimada 
alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente. 
  
• Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
• Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada. 
• Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa. 
  
D) Botiquín,  cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, banda elástica para 
torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro clínico, apósitos adhesivos, paracetamol, 
ácido acetil salicílico, tijeras, pinzas. 
 
• Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los 

centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
• En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de 

accidente. 
• Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
• Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE  HIGIENE Y BIENESTAR 
 
• Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las mediciones del 

Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que podrá ser compartido por 
hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados. 

• La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de empezar la obra. 
• Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la dedicación 

necesaria. 
• Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que 

periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 
• La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se 

realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en 
funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.  

• La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual. 

 
5.2. Requisitos de utilización y mantenimiento de l os útiles y 
herramientas portátiles 
 
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es dejar 
constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función del cumplimiento de 
los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior 
R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos 
vinculados a esta obra. 
 
• Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo 

seguras. 
• Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las 

dificultades previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro. 
• Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso de que estos 

equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos 
de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler en el que se indique 
que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 

• No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos indicados en el 
párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 
Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 

• Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo 
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos 
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las 
condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los 
productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus 
prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 

• Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
para esta obra. 

• Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin de 
garantizar la reposición de los mismos. 

• En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad. 
• El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 56/1995, de 20 

de enero por el que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de 
Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se realizará por el empresario responsable 
del equipo, asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y 
mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios. 

 
5.3. Requisitos de utilización y mantenimiento de l os medios 
auxiliares 
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Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra.  Deberá reflejarse en un 
acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar constancia documental del estado 
operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se entienden por medios auxiliares 
aquellos elementos no motorizados (andamios tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de 
hormigonado, andamios de fachada, plataformas de E/S de materiales, escaleras de mano, etc.). Los elementos 
motorizados tienen la consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el documento correspondiente. 
Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible homologados por el 
organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se realizará prueba de 
servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con certificado 
de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta. 
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la 
utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra. 
 
Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004: 
 
1 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas o de 
madera pintadas. 
2 Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer de un plan de 
montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada: 
 
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y plataformas elevadoras 
sobre mástil.  
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, 
forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la 
andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias 
superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia 
entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura 
desde el punto de operación hasta el suelo. 
 
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, 
dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el 
citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre 
el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en 
condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 
 
3. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una 
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan 
recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a 
riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5 del RD 1215/1997, destinada en particular 
a: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 

 
4. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje 
mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
5.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero. 

6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que 
lo habilite para ello: 
 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o 
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 
7.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero. 

 
5.4. Requisitos de utilización y mantenimiento de l a maquinaria 
 
• La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las características y 

condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 
• Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, Real Decreto 2291/1985, de 8 de 

noviembre (Grúas torre). 
• Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a grúas torre desmontables para las obras aprobada por Orden de 28 de junio de 1988 y 16 de abril 
de 1990. 

• Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989. 

• Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 
• Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado por el Real 

Decreto 830/1991 de 24 de mayo. 
• Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  
 
AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:   
 
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo fundamental es 
dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en función del cumplimiento de los 
requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra. 
 
• Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que estos equipos 

sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de 
instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler de maquinaria en el que 
se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 

• No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en el párrafo 
anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 
Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 

• Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán 
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las 
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de 
servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del 
mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, 
exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 

• Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
para esta obra. 



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  REHABILITACIÓN IES NUMANCIA 
SITUADO EN SANTA COLOMA DE GRAMENET 

 

IES NUMANCIA    Enero de 2009       Página 18 de 19 
 

• Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de garantizar la 
reposición de los mismos. 

• En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad. 
• El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 1.495/1986, de 

26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 
1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, y se realizará por el empresario responsable de la máquina asegurándose de que han 
sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus 
operadores y usuarios. 

 
5.5. Requisitos para la correcta instalación, utili zación y 
mantenimiento de las instalaciones provisionales 
 
 
5.5.1. Requisitos de las instalaciones eléctricas 
 
• La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 

correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y 
siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión -Real Decreto 
842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. 

• El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 
soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

• Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750 V, 
con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos para servicios móviles. 

• Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 21.027 ó 
UNE 21.031, y aptos para servicios móviles. 

• La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas. 

• En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

• El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará 
enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del 
cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto 
de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será 
entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de 
plástico rígido curvable en caliente. 

• Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados. 
• Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber: 

 
  Azul claro: Para el conductor neutro. 
  Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección. 
  Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase. 
 

• En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 
protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra 
contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

• Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la 
intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o 
tipo de conductores utilizados. 

• Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de 
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 

• Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24, 
teniendo en cuenta : 
 

a) Medidas de protección contra contactos directos: 
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o 
envolventes. 

b) Medidas de protección contra contactos indirectos:  
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático 
de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser 
superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en corriente continúa. 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales 
de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja 
tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un 
transformador individual. 

 
5.5.2. Requisitos de los servicios de seguridad, hi giene y bienestar 
 
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo 
siguiente: 
 
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción  
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la 
proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y 
relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha sido estimada 
alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente. 
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, banda elástica para 
torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro clínico, apósitos adhesivos, paracetamol, 
ácido acetil salicílico, tijeras, pinzas. 
 
• Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra. 
• Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la dedicación 

necesaria. 
• Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que 

periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 
• La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna conexión 

del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo 
electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.  

• La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual del polígono. 
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ANEXO I 
FICHAS DE SEGURIDAD 

 



Tensió 400/230
Conduc. 56 tensió d'aillament 0,6/1 kV 

Material: Coure

TensióCosf Lon Potència Coef Coef Potència Int tens Secc Imax Cond Coef Coef Imax In ∆V ∆V ∆V V
inst. S M de calcul de calcailla cond cond temp cond interr aprox acumulat real real

CODI NOM V m W kW A kV mm2 A N K T A A % % % V
40

CIRCUIT

CÁLCUL DE LAS SECCIONES DE LOS CONDUCTORES Y DE LAS PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICAS

DADES per ∆∆∆∆V

40
Q. ASCENSOR 400 1 28 10266 1,00 1,00 10,27 14,82 1 10 6 52 1 1 1 52 20 1,5% 0,5% 0,3% 1,3

LD1 MOTOR ASCENSOR 400 0,85 20 7500 1 1,25 7,97 13,53 1 6 6 37 1 1 1 37 20 6,5% 0,9% 0,4% 1,5
LD2 ILUM. CABINA 230 0,85 15 216 1 1,80 0,33 1,69 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,7% 0,1% 0,3
LD3 ILUM. PUERTAS SALIDA 230 0,85 3 300 1 1,80 0,46 2,35 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,6% 0,0% 0,1
LD4 EMERGÉNCIAS 230 0,85 3 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,5% 0,0% 0,0
LD5 CAJA DE ENCHUFES 230 0,85 3 2000 0,5 1,00 0,85 4,35 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,6% 0,1% 0,2
LD6 MANIOBRA 230 0,85 1 150 1 1,00 0,13 0,65 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 6,5% 0,5% 0,0% 0,0



Tensió 400/230
Conduc. 56 tensió d'aillament 0,6/1 kV 

Material: Coure

TensióCosf Lon Potència Coef Coef Potència Int tens Secc Imax Cond Coef Coef Imax In ∆V ∆V ∆V V
inst. S M de calcul de calcailla cond cond temp cond interr aprox acumulat real real

CODI NOM V m W kW A kV mm2 A N K T A A % % % V
40

CIRCUIT

CÁLCULO DE LAS SECCIONES DE LOS CONDUCTORES Y DE LAS PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICAS

DADES per ∆∆∆∆V

40
Q. CALDERA 400 1 10 5170 1,00 1,00 5,33 7,70 1 6 6 37 1 1 1 37 16 1,5% 0,3% 0,1% 0,4

LC1 CALDERA 230 0,85 10 750 0,8 1,25 0,64 3,26 1 2,5 7 25 1 1 1 25 4 6,5% 0,4% 0,2% 0,4
LC2 BOMBA B1 230 0,85 10 875 0,8 1,25 0,74 3,80 1 2,5 7 25 1 1 1 25 4 6,5% 0,5% 0,2% 0,5
LC3 BOMBA B2 230 0,85 10 1400 0,8 1,25 1,19 6,09 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 6,5% 0,6% 0,3% 0,7
LC8 ILUMINACION SALA 230 0,85 10 250 1 1,80 0,38 1,96 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,4% 0,1% 0,2
LC9 EMERGÉNCIAS 230 0,85 10 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,3% 0,0% 0,1
LC10 CAJA DE ENCHUFES 400 0,85 10 3000 0,9 1,00 2,30 3,90 1 4 7 34 1 1 1 34 16 6,5% 0,3% 0,1% 0,3



Tensió 400/230
Conduc. 56 tensió d'aillament 0,6/1 kV 

Material: Coure

TensióCosf Lon Potència Coef Coef Potència Int tens Secc ImaxCondCoef Coef Imax In ∆V ∆V ∆V V
inst. S M de calcul de calcailla cond cond temp cond interr aprox acumulat real real

CODI NOMBRE V m W kW A kV mm2 A N K T A A % % % V
40

CIRCUITO

CÀLCUL DE LES SECCIONS DELS CONDUCTORS I DE LES PROTECCIONS MAGNETOTÈRMIQUES

DADES per ∆∆∆∆V

40
SUB. COCINA 400 1 75 28744 1 1,00 28,74 41,491 35 6 110 1 1 1 110 50 1,5% #¡REF! 0,9% 3,5

LB1 ILUM. COCINA 230 0,85 11 654 1 1,80 1,00 5,12 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% #¡REF! 0,3% 0,7
LB2 EMERGÉNCIAS COCINA 230 0,85 11 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% #¡REF! 0,0% 0,1
LB3 ILUM. COMEDOR 1 230 0,85 20 420 1 1,80 0,64 3,29 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% #¡REF! 0,3% 0,8
LB4 ILUM. COMEDOR 2 230 0,85 20 420 1 1,80 0,64 3,29 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% #¡REF! 0,3% 0,8
LB6 EMERGÉNCIAS COMEDOR 230 0,85 23 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% #¡REF! 0,1% 0,2
LB7 LAVAVAJILLAS 400 0,85 9 10200 0,5 1,00 4,34 7,361 4 6 30 1 1 1 30 25 6,5% #¡REF! 0,1% 0,6
LB8 ENCHUFE 1 PER 10 Kw 400 0,85 10 10000 1 1,00 8,50 14,431 4 6 30 1 1 1 30 25 6,5% #¡REF! 0,3% 1,2
LB9 ENCHUFE COCINA 230 0,85 10 2200 1 1,00 1,87 9,571 4 6 30 1 1 1 30 25 6,5% #¡REF! 0,3% 0,7
LB10 FRIGORIFIC/ARCÓN CONGELADOR 230 0,85 7 1065 1 1,25 1,13 5,79 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% #¡REF! 0,2% 0,5
LB11 ENCHUFES MAQUINA AUXILIAR 230 0,85 13 2800 1 1,00 2,38 12,171 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% #¡REF! 0,8% 1,9
LB12 ENCHUFES COMEDOR 230 0,85 20 2200 1 1,00 1,87 9,571 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% #¡REF! 1,0% 2,3
LB13 CAMPANA EXTRACTORA 400 0,85 5 2960 0,5 1,25 1,57 2,671 2,5 6 22 1 1 1 22 16 6,5% #¡REF! 0,0% 0,2
LB14 EXTERMINADOR  DE INSECTOS 230 0,85 15 360 1 1,25 0,38 1,96 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% #¡REF! 0,2% 0,4
LB15 PELADORA DE PATATAS 230 0,85 5 550 0,5 1,25 0,29 1,49 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% #¡REF! 0,0% 0,1LB15 PELADORA DE PATATAS 230 0,85 5 550 0,5 1,25 0,29 1,49 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% #¡REF! 0,0% 0,1
LB17 MESA CALIENTE 230 0,85 9 2400 0,5 1,25 1,28 6,521 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% #¡REF! 0,3% 0,7
LB18 DESCALCIFICADORA 230 0,85 7 50 1 1,25 0,05 0,27 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% #¡REF! 0,0% 0,0



Tensió 400/230
Conduc. 56 tensió d'aillament 0,6/1 kV 

Material: Coure

TensióCosf Lon Potència Coef Coef Potència Int tens Secc ImaxCondCoef Coef Imax In ∆V ∆V ∆V V
inst. S M de calcul de calcailla cond cond temp cond interr aprox acumulat real real

CODI NOMBRE V m W kW A kV mm2 A N K T A A % % % V
40

CIRCUITO

CÀLCUL DE LAS SECCIONS DELS CONDUCTORS I DE LES PROTECCIONS MAGNETOTÈRMIQUES

DADES per ∆∆∆∆V

40
SUB. GIMNASIO 400 1 70 10610 1 1,00 10,61 15,311 16 6 70 1 1 1 70 32 1,5% 0,8% 0,7% 2,6

LA1 ILUM. GIMNASIO 230 0,85 30 1000 1 1,80 1,53 7,831 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 2,0% 1,2% 2,9
LA3 ILUM. ALMACEN 230 0,85 15 288 1 1,80 0,44 2,25 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,0% 0,2% 0,4
LA4 EMERGÈNCIA GIMNASIO Y ALMACE 230 0,85 20 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,9% 0,1% 0,2
LA5 ILUM. VESTUARIOS 1/2 230 0,85 20 876 1 1,80 1,34 6,86 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,5% 0,7% 1,7
LA6 ILUM. VESTIDORS 2/2 230 0,85 20 876 1 1,80 1,34 6,86 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,5% 0,7% 1,7
LA7 EMERGÉNCIA VESTUARIOS 230 0,85 20 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,9% 0,1% 0,2
LA8 EXTRACTOR VESTUARIOS 230 0,85 30 100 1 1,25 0,11 0,54 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,9% 0,1% 0,2
LA9 CLIMATIZADOR 230 0,85 30 200 1 1,25 0,21 1,09 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 1,0% 0,2% 0,4
LA10 AEROTERMOS 230 0,85 25 320 1 1,25 0,34 1,74 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 1,0% 0,2% 0,5
LA11 FUERZA GIMNASIO 1 230 0,85 30 2200 1 1,00 1,87 9,571 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 2,3% 1,5% 3,5
LA12 FUERZA GIMNASIO 2 230 0,85 30 2200 1 1,00 1,87 9,571 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 2,3% 1,5% 3,5
LA13 FUERZA VESTUARIOS 230 0,85 60 2200 1 1,00 1,87 9,571 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 3,8% 3,0% 7,0
LA14 MANIOBRA 230 0,85 5 150 1 1,00 0,13 0,65 1 1,5 7 18 1 1 1 18 16 6,5% 0,8% 0,0% 0,1



Tensió 400/230
Conduc. 56 tensió d'aillament 0,6/1 kV 

Material: Coure

TensióCosf Lon Potència Coef Coef Potència Int tens Secc Imax Cond Coef Coef Imax In ∆V ∆V ∆V V
inst. S M de calcul de calcailla cond cond temp cond interr aprox acumulat real real

CODI NOM V m W kW A kV mm2 A N K T A A % % % V
40

CIRCUIT

CÀLCUL DE LES SECCIONS DELS CONDUCTORS I DE LES PROTECCIONS MAGNETOTÈRMIQUES

DADES per ∆∆∆∆V

40
Q. INFORMATICA 400 1 25 14875 1,00 1,00 14,88 21,47 1 16 6 70 1 1 1 70 32 1,5% 0,5% 0,3% 1,0

LI1 FORÇA SAI 1 (7 bases) 230 0,85 23 2975 0,7 1,00 1,77 9,05 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 6,5% 1,6% 1,1% 2,5
LI2 FORÇA SAI 2 (7 bases) 230 0,85 23 2975 0,7 1,00 1,77 9,05 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 1,6% 1,1% 2,5
LI3 FORÇA SAI 3 (7 bases) 230 0,85 23 2975 0,7 1,00 1,77 9,05 1 2,5 7 25 1 1 1 25 25 6,5% 1,6% 1,1% 2,5
LI4 FORÇA SAI 4 (7 bases) 230 0,85 23 2975 0,7 1,00 1,77 9,05 1 2,5 7 25 1 1 1 25 20 6,5% 1,6% 1,1% 2,5
LI5 FORÇA SAI 5 (7 bases) 230 0,85 35 2975 0,7 1,00 1,77 9,05 1 2,5 7 25 1 1 1 25 20 6,5% 2,1% 1,7% 3,8
LI6 RESERVA



Tensió 400/230
Conduc. 56 tensió d'aillament 0,6/1 kV 

Material: Coure

TensióCosf Lon Potència Coef Coef Potència Int tens Secc Imax Cond Coef Coef Imax In ∆V ∆V ∆V V
inst. S M de calcul de calcailla cond cond temp cond interr aprox acumulat real real

CODI NOM V m W kW A kV mm2 A N K T A A % % % V
40

CIRCUIT

CÀLCUL DE LES SECCIONS DELS CONDUCTORS I DE LES PROTECCIONS MAGNETOTÈRMIQUES

DADES per ∆∆∆∆V

40
Q. P. PRIMERA 400 1 18 12706 1,00 1,00 12,71 18,34 1 16 6 70 1 1 1 70 40 1,5% 0,3% 0,2% 0,6

LG1 ENLL. PASSADÍS 1 230 0,85 18 108 1 1,80 0,17 0,85 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,4% 0,1% 0,2
LG2 ENLL. PASSADÍS 2 230 0,85 18 108 1 1,80 0,17 0,85 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,4% 0,1% 0,2
LG3 ENLL. PASSADÍS 3 VIGILANCIA 230 0,85 18 144 1 1,80 0,22 1,13 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,4% 0,1% 0,2
LG4 EMERGÈNCIES PASSADIS 230 0,85 18 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,4% 0,1% 0,2
LG5 ENLL. AULES 1 230 0,85 22 720 1 1,80 1,10 5,63 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,0% 0,7% 1,5
LG6 ENLL. AULES 2 230 0,85 22 720 1 1,80 1,10 5,63 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,0% 0,7% 1,5
LG7 ENLL. AULES 3 230 0,85 22 720 1 1,80 1,10 5,63 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,0% 0,7% 1,5
LG8 EMERGÈNCIES AULES 1,2,3 230 0,85 22 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,4% 0,1% 0,2
LG9 ENLL. AULES 4 I AULES PETITS GRUPS 230 0,85 22 792 1 1,80 1,21 6,20 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,1% 0,7% 1,7
LG10 ENLL. AULES 5 I AULES PETITS GRUPS 230 0,85 22 792 1 1,80 1,21 6,20 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,1% 0,7% 1,7
LG11 ENLL. AULES 6 I AULES PETITS GRUPS 230 0,85 22 864 1 1,80 1,32 6,76 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,1% 0,8% 1,8
LG12 EMERGÈNCIES AULES 4,5,A P.GRUPS 230 0,85 22 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,4% 0,1% 0,2
LG13 ENLL. SERVEIS I TUTORIA 230 0,85 18 588 1 1,80 0,90 4,60 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,8% 0,4% 1,0
LG14 EMERGÈNCIES SERVEIS I TUTORIA 230 0,85 18 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,4% 0,1% 0,2LG14 EMERGÈNCIES SERVEIS I TUTORIA 230 0,85 18 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,4% 0,1% 0,2
LG15 FORÇA 1 P1 400 0,85 25 2200 1 1,00 1,87 3,18 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,6% 0,3% 1,1
LG16 FORÇA 2 P1 400 0,85 25 2200 1 1,00 1,87 3,18 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,6% 0,3% 1,1
LG17 FORÇA 3 P1 400 0,85 25 2200 1 1,00 1,87 3,18 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,6% 0,3% 1,1
LG19 MANIOBRA 230 0,85 5 150 1 1,00 0,13 0,65 1 1,5 7 18 1 1 1 18 16 6,5% 0,4% 0,0% 0,1
LG20 RESERVA
LG21 RESERVA



Tensió 400/230
Conduc. 56 tensió d'aillament 0,6/1 kV 

Material: Coure

TensióCosf Lon Potència Coef Coef Potència Int tensSecc Imax Cond Coef Coef Imax In ∆V ∆V ∆V V
inst. S M de calcul de calc ailla cond cond temp cond interr aprox acumulat real real

CODI NOM V m W kW A kV mm2 A N K T A A % % % V
40

CIRCUIT

CÀLCUL DE LES SECCIONS DELS CONDUCTORS I DE LES PROTECCIONS MAGNETOTÈRMIQUES

DADES per ∆∆∆∆V

40
Q. P. SEGONA 400 1 25 24886 1,00 1,00 24,89 35,92 1 25 6 88 1 1 1 88 40 1,5% 0,5% 0,3% 1,1

LH1 ENLL. PASSADÍS 1 230 0,85 18 108 1 1,80 0,17 0,85 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,6% 0,1% 0,2
LH2 ENLL. PASSADÍS 2 230 0,85 18 144 1 1,80 0,22 1,13 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,6% 0,1% 0,2
LH3 ENLL. PASSADÍS VIGILÀNCIA 230 0,85 18 144 1 1,80 0,22 1,13 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,6% 0,1% 0,2
LH4 EMERGÈNCIES PASSADIS 230 0,85 18 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,6% 0,1% 0,2
LH5 ENLL. AULES 1 230 0,85 22 792 1 1,80 1,21 6,20 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,2% 0,7% 1,7
LH6 ENLL. AULES 2 230 0,85 22 792 1 1,80 1,21 6,20 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,2% 0,7% 1,7
LH7 ENLL. AULES 3 230 0,85 22 792 1 1,80 1,21 6,20 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,2% 0,7% 1,7
LH8 EMERGÈNCIES AULES 1,2,3 230 0,85 22 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,6% 0,1% 0,2
LH9 ENLL. AULES 4 230 0,85 22 792 1 1,80 1,21 6,20 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,2% 0,7% 1,7
LH10 ENLL. AULES 5 230 0,85 22 792 1 1,80 1,21 6,20 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,2% 0,7% 1,7
LH11 ENLL. AULES 6 230 0,85 22 792 1 1,80 1,21 6,20 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,2% 0,7% 1,7
LH12 EMERGÈNCIES AULES 4,5,6 230 0,85 22 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,6% 0,1% 0,2
LH13 ENLL. LAVABOS,TUTORIA 230 0,85 18 588 1 1,80 0,90 4,60 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,9% 0,4% 1,0
LH14 EMERGÈNCIES LAVABOS,TUTORIA 230 0,85 18 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,6% 0,1% 0,2LH14 EMERGÈNCIES LAVABOS,TUTORIA 230 0,85 18 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,6% 0,1% 0,2
LH15 FORÇA 1 P.2 400 0,85 25 2200 1 1,00 1,87 3,18 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,7% 0,3% 1,1
LH16 FORÇA 2 P.2 400 0,85 25 2200 1 1,00 1,87 3,18 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,7% 0,3% 1,1
LH17 FORÇA 3 P.2 400 0,85 25 2200 1 1,00 1,87 3,18 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,7% 0,3% 1,1
LH18 FORÇA AULA INFORMATICA 1 400 0,85 21 4000 1 1,00 3,40 5,77 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,9% 0,4% 1,6
LH19 FORÇA AULA INFORMATICA 2 400 0,85 21 4000 1 1,00 3,40 5,77 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,9% 0,4% 1,6
LH20 FORÇA AULA INFORMATICA 3 400 0,85 21 4000 1 1,00 3,40 5,77 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,9% 0,4% 1,6
LH21 MANIOBRA 230 0,85 5 150 1 1,00 0,13 0,65 1 1,5 7 18 1 1 1 18 16 6,5% 0,5% 0,0% 0,1
LH22 RESERVA
LH23 RESERVA



Tensió 400/230
Conduc. 56 tensió d'aillament 0,6/1 kV 

Material: Coure

TensióCosf Lon Potència Coef Coef Potència Int tens Secc Imax Cond Coef Coef Imax In ∆V ∆V ∆V V
inst. S M de calcul de calcailla cond cond temp cond interr aprox acumulat real real

CODI NOM V m W kW A kV mm2 A N K T A A % % % V
40

CIRCUIT

CÀLCUL DE LES SECCIONS DELS CONDUCTORS I DE LES PROTECCIONS MAGNETOTÈRMIQUES

DADES per ∆∆∆∆V

40
Q.P. BAIXA 1 400 1 20 23756 1,00 1,00 23,76 34,29 1 25 6 88 1 1 1 88 40 1,5% 0,4% 0,2% 0,8

LE1 ENLL. PASSADÍS 1 230 0,85 38 360 1 1,80 0,55 2,82 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,0% 0,6% 1,3
LE2 ENLL. PASSADÍS 2 230 0,85 38 360 1 1,80 0,55 2,82 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,0% 0,6% 1,3
LE3 ENLL. VIGILÀNCIA PASSADÍS 230 0,85 38 432 1 1,80 0,66 3,38 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,1% 0,7% 1,6
LE4 EMERGÈNCIES  PASSADIS 230 0,85 38 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,5% 0,1% 0,3
LE5 ENLL. BIBLIOTECA 1 230 0,85 34 280 1 1,80 0,43 2,19 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,8% 0,4% 0,9
LE6 ENLL. BIBLIOTECA 2 230 0,85 34 280 1 1,80 0,43 2,19 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,8% 0,4% 0,9
LE7 ENLL. BIBLIOTECA 3 230 0,85 34 280 1 1,80 0,43 2,19 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,8% 0,4% 0,9
LE8 EMERGÈNCIES BIBLIOTECA 230 0,85 34 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,5% 0,1% 0,3
LE9 ENLL. SERVEIS I TUTORIA 230 0,85 10 688 1 1,80 1,05 5,38 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,7% 0,3% 0,7
LE10 EMERGÈNCIES SERVEIS I TUTORIA 230 0,85 10 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,4% 0,0% 0,1
LE11 ENLLUMENAT ESCALA 230 0,85 25 570 1 1,80 0,87 4,46 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,0% 0,6% 1,4
LE12 EMERGÈNCIES ESCALA 230 0,85 25 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,5% 0,1% 0,2
LE13 ENLL. SALA PROFESORS 1, AMPA,VEST.PND I ESCOMB. 230 0,85 23 396 1 1,80 0,61 3,10 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,8% 0,4% 0,9
LE14 ENLL. S, PROFESORS 2 DIREC,CAP ESTUDIS I PAS 230 0,85 23 396 1 1,80 0,61 3,10 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,8% 0,4% 0,9LE14 ENLL. S, PROFESORS 2 DIREC,CAP ESTUDIS I PAS 230 0,85 23 396 1 1,80 0,61 3,10 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,8% 0,4% 0,9
LE15 ENLL. SALA PROFESORS 3 CONSERG,SECRET 230 0,85 23 396 1 1,80 0,61 3,10 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 0,8% 0,4% 0,9
LE16 EMERGÈNCIES S.PROFE. I CONSERG…. 230 0,85 23 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,5% 0,1% 0,2
LE17 ENLL. AULES 1 230 0,85 40 792 1 1,80 1,21 6,20 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,7% 1,3% 3,0
LE18 ENLL. AULES 2 230 0,85 40 792 1 1,80 1,21 6,20 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,7% 1,3% 3,0
LE19 ENLL. AULES 3 230 0,85 40 792 1 1,80 1,21 6,20 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,7% 1,3% 3,0
LE20 EMERGÈNCIES AULES 1,2,3 230 0,85 40 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,6% 0,2% 0,4
LE21 ENLL. AULES 4 I AULES PETITS GRUPS 230 0,85 42 864 1 1,80 1,32 6,76 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,9% 1,5% 3,4
LE22 ENLL. AULES 5 I AULES PETITS GRUPS 230 0,85 42 864 1 1,80 1,32 6,76 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,9% 1,5% 3,4
LE23 ENLL. AULES 6 I AULES PETITS GRUPS 230 0,85 42 864 1 1,80 1,32 6,76 1 2,5 7 25 1 1 1 25 10 4,5% 1,9% 1,5% 3,4
LE24 EMERGÈNCIES AULES 4,5,6 I P. GRUPS 230 0,85 42 100 1 1,00 0,09 0,43 1 1,5 7 18 1 1 1 18 10 4,5% 0,6% 0,2% 0,4
LE25 ENLL. EXTERIOR 1 230 0,85 200 1200 0,8 1,80 1,47 7,511 6 7 44 1 1 1 44 10 4,5% 3,7% 3,3% 7,6
LE26 ENLL. EXTERIOR 2 230 0,85 200 1200 0,8 1,80 1,47 7,511 6 7 44 1 1 1 44 10 4,5% 3,7% 3,3% 7,6
LE27 ENLL. PISTA 1 230 0,85 100 1000 0,8 1,80 1,22 6,261 6 7 44 1 1 1 44 10 4,5% 1,8% 1,4% 3,2
LE28 ENLL. PISTA 2 230 0,85 100 1000 0,8 1,80 1,22 6,261 6 7 44 1 1 1 44 10 4,5% 1,8% 1,4% 3,2
LE29 CENTRAL INCENDIS 230 0,85 4 300 1 1,00 0,26 1,30 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,4% 0,0% 0,1LE29 CENTRAL INCENDIS 230 0,85 4 300 1 1,00 0,26 1,30 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,4% 0,0% 0,1
LE30 AMPLIFICADOR ANTENA TV 230 0,85 60 300 1 1,00 0,26 1,30 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,8% 0,4% 1,0
LE31 RACK MEGAFONIA 230 0,85 4 400 1 1,00 0,34 1,74 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,4% 0,0% 0,1
LE32 RACK TELEFONIA 230 0,85 3 400 1 1,00 0,34 1,74 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,4% 0,0% 0,1
LE33 EXTRACTOR SERVEIS PND 230 0,85 32 100 1 1,25 0,11 0,54 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,5% 0,1% 0,2
LE34 EXTRACTOR SERVEIS SALA PROFESSORS 230 0,85 10 100 1 1,25 0,11 0,54 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,4% 0,0% 0,1
LE35 FORÇA BIBLIOTECA GENERAL 230 0,85 35 2500 1 1,00 2,13 10,87 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 2,4% 2,0% 4,6
LE36 FORÇA DIRECTOR,CAP D´ESTUDIS,SALA PROFESSORS 230 0,85 25 2500 1 1,00 2,13 10,87 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 1,8% 1,4% 3,3
LE37 FORÇA CONSERGERIA,REPRO,SECRETARIA 230 0,85 15 2500 1 1,00 2,13 10,87 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 1,3% 0,9% 2,0
LE38 FORÇA 1 PB 400 0,85 30 2000 1 1,00 1,70 2,89 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,7% 0,3% 1,2
LE39 FORÇA 2 PB 400 0,85 30 2000 1 1,00 1,70 2,89 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,7% 0,3% 1,2
LE40 FORÇA 3 PB 400 0,85 30 2000 1 1,00 1,70 2,89 1 2,5 7 25 1 1 1 25 16 6,5% 0,7% 0,3% 1,2
LE41 CAIXA ENDOLLS I FORÇA AMPA 230 0,85 28 2000 1 1,00 1,70 8,70 1 4 7 34 1 1 1 34 16 6,5% 1,2% 0,8% 1,8
LE42 ENLL. EXTERIOR PORXO 1 230 0,85 60 468 0,8 1,80 0,57 2,93 1 6 7 44 1 1 1 44 10 4,5% 0,8% 0,4% 0,9
LE43 MANIOBRA 230 0,85 2 150 1 1,00 0,13 0,65 1 1,5 7 18 1 1 1 18 16 6,5% 0,4% 0,0% 0,0
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