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RESUM 
 
El present projecte de fi de grau pretén avaluar i projectar la possibilitat de dura a terme la divisió d’un 

habitatge unifamiliar en dos habitatges en compliment de la normativa que li sigui d’aplicació, tant 

municipal com d’habitabilitat.  

 

L’edifici del projecte objecte es troba situat al municipi de Sant Llorenç de Morunys, un petit municipi de 

la comarca del Solsonès i província de Lleida. Segons els plànols de planejament de l’Ajuntament de 

Sant Llorenç de Morunys, l’habitatge objecte és una zona 5 dins un sol urbà consolidat. Per dur a terme 

l’elaboració d’aquest projecte, s’ha seguit les normes subsidiàries de Sant Llorenç de Morunys 

aplicables a la zona de l’emplaçament de l’habitatge.  

 

El principal objectiu d’aquest projecte és dur a terme la divisió d’un habitatge en dos, amb els mínims 

canvis possibles i amb el pressupost més ajustat possible, sempre i quan les normes que s’han de 

complir ho permetin. L’objecte d’aquest projecte de treball de final de grau és un projecte que es té 

previst realitzar realment, és per això que s’ha buscat la solució amb menys actuació dins l’habitatge, ja 

que el promotor del projecte vol mantenir al màxim possible l’actual habitatge.  

 

L’habitatge actualment disposa de dues plantes sobre rasant i una planta subterrània. Per dur a terme 

la divisió amb el mínim d’afectació, es va decidir no realitzar cap canvi en la planta subterrània, així que 

les plantes que queden afectades i conseqüentment dividides són les dues plantes sobre rasant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Divisió d’un habitatge unifamiliar aïllat en dos habitatges 2

ÍNDEX 

 

1 INTRODUCCIÓ 

2 MEMÒRIA 

2.1 DADES GENERALS 

2.1.1 Identificació i objecte del projecte 

2.1.2 Agents del projecte 

2.1.3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

2.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.2.1 Informació prèvia: antecedents i condicionants parcials 

2.2.2 Descripció del projecte 

2.2.3 Característiques urbanístiques 

2.2.4 Descripció de l’edifici. Programa funcional. Descripció general dels sistemes.  

2.2.5 Relació de superfícies útils i construïdes. 

2.2.6 Compliment de normativa. 

2.3 PRESTACIONS DE L’EDIFICI 

2.3.1 Condicions de funcionalitat relatives a l’ús 

2.3.2 Seguretat estructural 

2.3.3 Seguretat en cas d’Incendi 

2.3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

2.3.5 Salubritat 

2.3.6 Recollida i evacuació de residus 

2.3.7 Protecció contra soroll 

2.3.8 Estalvi d’energia 
 

2.4 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.4.1 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

2.4.2 Sustentació de l’edifici 

2.4.3 Sistema estructural 

2.4.4 Sistemes envolupant exterior 

2.4.5 Sistemes de compartimentació interior i acabats 

2.4.6 Sistema d’acabats 

2.4.7 Sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis 

2.4.8 Equipament 

3 CONCLUSIONS 

4 BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 

5 AGRAÏMENTS 

6 PLANOLS 

7 ANNEX 
 



Divisió d’un habitatge unifamiliar aïllat en dos habitatges 
 

3

8 1 INTRODUCCIÓ 
 
El meu plantejament a l’hora de seleccionar un tema per al Treball Final de Grau va ser buscar algun 

tema el qual em motivés. Vaig estar temptejant realitzar un pràcticum a l’empresa on estava fent un 

conveni universitari, però no era una cosa que m’aportés motivació i objectius clars. 

 

Mesos abans d’haver-me de decidir per un temari per al Treball, a casa meva, ens vam plantejar la 

realització d’una partició de l’edifici unifamiliar on visc, a Sant Llorenç de Morunys. Aquesta idea va 

sorgir pensant en un futur, on viuríem, o en el cas de viure fora de Sant Llorenç, els caps de setmana, 

com ens organitzaríem amb el meu germà per compartir la casa. 

 

Com que justament jo estava pensant en un tema per al Treball, amb els meus pares i el meu germà, 

vam plantejar, que seria una bona idea la realització de la divisió de l’habitatge unifamiliar en dos 

habitatges com a treball. Així, per a un futur, la base del projecte ja la tindríem i només faria falta el 

visat del projecte i la realització d’aquest.  

 

Per aquest motiu, l’objecte principal d’aquest treball és realització d’un Projecte Executiu per poder 

executar en un futur. Això ha comportat, que potser moltes solucions es podrien haver solucionat d’una 

manera molt més precisa, però ha hagut de ser realista amb el pressupost que ens volem gastar, i en 

realitzar només els canvis indispensables per a poder obtenir dos habitatges.  
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2 MEMÒRIA 

2.1 DADES GENERALS 

2.1.1 Identificació i objecte del projecte 
 

 Projecte:   Projecte Executiu. Habitatge unifamiliar aïllat 

 Objecte de l’encàrrec:  Divisió d’un habitatge unifamiliar aïllat en dos habitatges 

 Emplaçament:   Camí de la Torreta, 6 

Municipi:    Sant Llorenç de Morunys 

 Referència cadastral:  3360114CG8636S0001UD 

 

2.1.2 Agents del projecte 
 

 Promotor:  Nom: Robert Herrada Vilà 

    NIF: 78.998.889-J 

    Adreça: Camí de la Torreta núm. 6 Sant Llorenç de Morunys  

    25282 

    Telèfon: 973492052 

 

 Arquitecte Tècnic: Nom: Júlia Herrada Bolló  

    Nº col·legiat: 8888 

    NIF: 53395355-G 

    Adreça: Ganduxer núm. 5 5º7ºB 08021 

    Telèfon: 628295399 

 

2.1.3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 
 

Projecte d’enderroc de l’edificació existent: No escau. La construcció ja està a punt per a 

ser rehabilitada.  

Estudi topogràfic: No escau. La construcció ja està construïda. 

Estudi geotècnic: No escau. Es tracta d’una ampliació que 

aprofita la fonamentació existent. S’ha 

comprovat que la fonamentació existent es 

troba recalçada en roca compacta. 

 Projecte de telecomunicacions:   Per la tipologia d’obra no s’escau. 

Projecte d’instal·lacions elèctriques:  Per la tipologia d’obra no s’escau. 

Projecte/es d’instal·lacions tèrmiques:  Per la tipologia d’obra no s’escau. 

Certificació energètica: Documentació annexa 1 realitzada per Júlia 

Herrada Bolló (qui subscriu). 

Estudi de seguretat i salut: S’adjunta com a document annex al projecte.  

Estudi de gestió de residus: S’adjunta com a document annex al projecte.  
Control de qualitat: A redactar abans de començar les obres. 
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2.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
2.2.1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
 

El municipi de Sant Llorenç de Morunys, ubicat a la comarca del Solsonès, província de Lleida, té una 

alçada topogràfica mitja de 925 metres sobre el nivell del mar.  

 

Es tracta d’un solar en sol urbà consolidat, amb una edificació ja acabada i que s’ha de rehabilitar i 

modificar per poder dividir l’edifici en dos habitatges, aprofitant al màxim la construcció actual.  

 

     Fotografia: Fitxa cadastre. 

 

Segons cadastre el solar té 1.367 m2 i una forma rectangular en forma de L. La superfície construïda de 

l’edifici actual és de 678 m2 i l’any de construcció data del 1984.  

 

El solar té accés pel camí de la Torreta, 6 on es troba la façana principal de l’edifici. La façana principal 

té una orientació N-0. 

 

La topografia del terreny es bastant variable.  

 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius de la normativa municipal de Sant Llorenç 

de Morunys (NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT, NORMATIVA URBANÍSTICA) 

 

Pel que fa a les seves prestacions, l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 

d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de 

l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 

 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal 

que li sigui d’aplicació. 

 
ANTECEDENTS A LA TRAMITACIÓ 
 
Puntualitzar, que, en aquest projecte no es realitzarà cap modificació de l’envolupant de l’edifici, és a 

dir, no es tocarà cap façana ni es modificarà l’estructura de cobert. En quant a l’estructura portant de 

l’edifici, tampoc es tocarà cap paret de càrrega, pilar o forjat. Potser en algun cas serà necessària 

l’obertura de pas en alguna paret de càrrega. Si ens trobem en aquest cas es realitzarà mitjançant un 

estintolament, en cap cas suprimint la totalitat de la paret de càrrega. 

 

2.2.2 Descripció del projecte 
2.2.2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits 

 

Es tracta d’un projecte de rehabilitació i modificació per aconseguir la divisió d’un habitatge unifamiliar 

aïllat, situat al camí de la Torreta, 6 del municipi de Sant Llorenç de Morunys, comarca del Solsonès, 

promogut per als seus propietaris Robert Herrada Vilà i Cristina Bolló Querol. 

 

Actualment a la parcel·la existeix un edifici ja construït del qual s’aprofitarà tot l’envolupament i 

estructura portant, intentant així, que la modificació per a aconseguir la divisió de l’habitatge sigui la 

mínima.  

 

L’accés a l’habitatge es realitza des del Camí de la Torreta 6 de Sant Llorenç de Morunys. Es troben 

dos accessos; la porta principal d’entrada (la qual s’ha de salvar la diferència d’altura amb el nivell del 

terreny del carrer mitjançant dos esglaons) i una rampa que condueix fins a les dues portes de garatge 

que es troben a planta subterrània.  

 

L’habitatge té ventilació creuada i garanteix al que seran les dos sales principal l’assolellament directe 

entre les 10 i les 12 hores solars en els solstici d’hivern. 

 

La planta subterrània actualment es destina a aparcament de tres cotxes, on també hi ha una part que 

està destinada a taller, una sala de gimnàs, tres magatzems, bugaderia, 1 lavabo, 1 habitació i el 

dipòsit d’aigua que també s’utilitza com a magatzem. Aquesta planta no es pretén modificar-la, ja que 
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serà compartida pels dos habitatges; un d’ells tindrà accés directe a aquesta planta, en canvi, l’altre 

habitatge tindrà accés exterior per la rampa d’entrada.  

 

Actualment, la planta baixa es destina a sala d’estar, menjador-cuina, 2 cambres higièniques, 4 

habitacions i un vestidor. Una vegada realitzada la divisió, aquesta planta quedarà destinada a: Sala 

d’estar de l’habitatge 1 i a la totalitat de l’habitatge 2: 3 habitacions, 2 cambres higièniques i un 

programa funcional de Sala-Menjador-Cuina. 

 

A la planta primera, el programa funcional actual està format per sala d’estar i despatx. Una vegada 

realitzada la modificació, aquesta planta quedarà destinada totalment a l’habitatge número 2, disposant 

de: 3 habitacions i 2 cambres higièniques. 

 

La connexió d’aigua de l’edifici es troba a la banda esquerra de la rampa d’accés al garatge, i la 

connexió elèctrica, es troba a l’entrada del carrer principal (on també es troba el comptador). La 

calefacció i l’ACS funcionen amb caldera de gas-oil.  

 
2.2.3 Característiques urbanístiques 
 
Planejament:  - Normativa Urbanística de Sant Llorenç de Morunys. (Normes s

 subsidiàries de planejament) 

 

Classificació del sòl:  - Sol urbà consolidat (SUC). 

 

Zonificació:   - 5c 

 

Taula 1.1: Característiques del Projecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 Descripció de l’edifici. Programa funcional. Descripció general dels sistemes.  
 

Comentada la configuració general de l’edifici a l’apartat 2.1 “Descripció general del projecte i dels 

espais exteriors adscrits”, a continuació es fa una descripció dels diferents usos que es donen en 

aquest edifici, indicant les seves característiques principals. 

 

El municipi disposa d’ordenances pròpies que regulin aquests diferents usos. 

 

Habitatge 
 
En el disseny de l’habitatge es considera el compliment del Decret. “Condicions mínimes d’habitabilitat 

dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”. 

 

L’habitatge és practicable d’acord al Decret d’habitabilitat i a les normes subsidiàries de Sant Llorenç de 

Morunys.  

 

En l’interior de l’habitatge l’alçada útil tindrà un valor mínim de 2,50 m en sales i habitacions i un valor 

mínim de 2,20 m en cuines, cambres higièniques i espais de circulació. 

 

L’habitatge disposa d’espai per a l’assecatge mitjançant assecadora en la Planta Subterrània (planta 

sense programa funcional practicable) que es complementa amb una bugadera (a la mateixa planta) 

ventilada naturalment i amb una superfície de 8,47 m2 que es preveu per a la col·locació d’un tendall 

interior i a més a més també es complementa amb un espai per assecatge de la roba ubicat al pati 

posterior que s’accedeix des de la Planta Subterrània que queda ocult a les vistes donat que la façana 

dona a un accés privat. Amb la suma d’aquestes mesures es dona compliment al decret d’Habitabilitat 

que reconeix una assecadora elèctrica per l’assecatge de la roba en un programa funcional practicable 

i també a l’article 3.101: Exigències mínimes dels habitatges: 

 
 Art. 3.101.-: Exigències mínimes dels habitatges. 

1- Serà d’obligat compliment, mentre no hi hagi legislació que el substitueixi, el Decret 
274/1995, d’11 de juliol, sobre nivell d’habitabilitat objectiva exigida als habitatges i Decret 
135/1995, de 24 de març de desenvolupament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre de 
promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del codi 
d’accessibilitat. Aquesta legislació també serà aplicable en la rehabilitació d’habitatges avui 
existents en les zones 1 i 2. 

2- Tots els habitatges de nova construcció, de reforma o rehabilitació integral, desposaran d’un 
lloc destinat a rentar i estendre la roba, d’una superfície mínima de 3m2. 

Aquest espai es situarà especialment en els patis interiors d’illa o de ventilació. En el cas de que 
s’haguessin de situar a l’exterior o carrer es preveurà el corresponent tractament estètic per tal 
de dotar-los de l’oportuna protecció de vistes. 

 

 PROJECTE 
ORDENACIÓ Edificació aïllada 

SEPARACIÓ A CARRER 3 m 

ALTURA REGULADORA (ARM) 6,50 m 

SUPERFÍCIE SOLAR 1209.12 m2 

OCUPACIÓ EDIFICACIÓ 219.25 m2 – 18,13% 

SEPARACIÓ A LIMIT PARCEL·LA 4 m 

ÚS Habitatge unifamiliar 
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PLANTA BAIXA 
El programa mínim practicable queda resolt a nivell de la planta baixa d’un dels habitatges dels que es 

compondrà l’edifici; on s’ubicarà un espai únic (sala-menjador-cuina), un vestidor i dos banys. Permet la 

compartimentació de tres habitacions de 12,08 m2, 12,05 m2 i 8,59 m2  sense que la sala ni cap de les 

habitacions perdin els seus requisits obligatoris. Aquest habitatge té accés des del carrer principal, però 

per poder accedir a la planta subterrània o al pati, s’ha de fer per la rampa exterior.  

 

L’alçada lliure de la planta baixa és de 2,97 m. Així que compleix amb les normes subsidiàries, ja que 

marquen una altura mínima a planta baixa de 2,50 m.  

 

El segon habitatge disposa a planta baixa una sala-menjador, una cuina, el rebedor i unes escales que 

donen accés a la planta subterrània. Per la sala-menjador es podrà accedir directament a la terrassa i 

pati de l’habitatge.  

 

El jardí de l’habitatge es troba ballat, la part ballada serà d’ús compartit dels dos habitatges.  

 

PLANTA PRIMERA 
A planta primera s’ubicarà la part nocturna del segon habitatge; consistirà en dues habitacions 

individuals, un lavabo que serà d’ús compartit entre les dos habitacions individuals. I finalment, una 

habitació de matrimoni amb lavabo d’ús privat.  

 

L’alçada lliure de la planta baixa és de 2,73 m. Així que compleix amb les normes subsidiàries, ja que 

marquen una altura mínima a planta baixa de 2,50 m.  

 

El sostre de la planta primera és inclinat, seguint les pendents de la coberta. Es de fusta vist i disposa 

d’unes encavallades que es volen mantenir.  

 
PLANTA SUBTERRÀNIA 
La planta subterrània es mantindrà igual que la planta actual.  

 

PLANTA COBERTA 
A la coberta, s’hi col·locaran els elements necessaris per a les instal·lacions de telecomunicacions i 

xemeneies, l’accés a la mateixa, només per a manteniment, es garantirà a través de les finestres de 

planta primera.  
 
 
 

2.2.5 Relació de superfícies útils i construïdes.  
 
Superfícies Útils i Construïdes per Planta 
 
HABITATGE ACTUAL 
 

 
SUPERFÍCIE 

ÚTIL (m2) 
SUPERFÍCIE 

CONSTRUÏDA 
(m2) 

SUPERFÍCIE 
TERRASSES I 

PATIS (m2) 
PLANTA BAIXA     

Sala-Menjador 47,26 55,13  

Cuina 23,07 27,82  

Entrada i escales 27,39 30,47  

Habitació 1 8,03 10,58  

Lavabo 1 2,35 3,18  

Armari 0,59 0,95  

Distribuïdor  0,96   

Sala-Estar 7,45 8,09  

Passadís 5,00   

Habitació 2 12,05 13,70  

Habitació 3 8,59 12,24  

Lavabo 2 5,50 6,59  

Habitació 4 14,75 17,80  

Lavabo 3 5,53 7,03  

Vestidor 5,68 9,16  

Balcó   4,75 

Terrassa   37,87 

PLANTA PRIMERA     

Sala-Estar 56,88 75,96  

Despatx 31,36 36,40  

PLANTA SUBTERRÀNIA    

Quartet 1 4,46 6,51  

Gimnàs  61,63 68,72  

Quartet 2  5,61 6,67  

Safareig 8,47 10,30  



 Divisió d’un habitatge unifamiliar aïllat en dos habitatges 8

Bany 3,09 4,37  

Garatge 75,31 83,76  

Habitació 20,88 25,79  

Dipòsit 8,13 10,99  

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL 450,02   

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA TOTAL  532,21  

SUPERFÍCIE TERRASSES I PATIS   42,62 
 
 
 
 
HABITATGE A  
 

 
SUPERFÍCIE 

ÚTIL (m2) 
SUPERFÍCIE 

CONSTRUÏDA 
(m2) 

SUPERFÍCIE 
TERRASSES I 

PATIS (m2) 
PLANTA BAIXA     

Sala-Menjador 47,26 55,13  

Cuina 23,07 27,82  

Entrada i escales 17,97 21,09  

Terrassa   37,87 

PLANTA PRIMERA     

Habitació 1 12,41 14,99  

Habitació 2 11,91 14,24  

Distribuïdor 20,98 22,44  

Lavabo 1 8,71 10,81  

Habitació 3 21,26 54,56  

Lavabo 2 9,62 12,29  

PLANTA SUBTERRÀNIA    

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL 152,19   

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA TOTAL  233,31  

SUPERFÍCIE TERRASSES I PATIS   31,87 
 
 
 
 
 
 

HABITATGE B  
 

 
SUPERFÍCIE 

ÚTIL (m2) 
SUPERFÍCIE 

CONSTRUÏDA 
(m2) 

SUPERFÍCIE 
TERRASSES I 

PATIS (m2) 
PLANTA BAIXA     

Habitació 1 12,45 15,57  

Lavabo 1 5,91 7,22  

Habitació 2 12,05 13,98  

Habitació 3 8,59 12,35  

Lavabo 2 5,50 6,59  

Sala-Cuina-Menjador 32,84 38,41  

Entrada 6,17 6,42  

Passadís 5,93 5,93  

Terrassa   3322,,0022 

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL 89,94   

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA TOTAL  106,47  

SUPERFÍCIE TERRASSES I PATIS   3322,,0022 

2.2.6 Compliment de normativa.  

Remarcar que l’objecte de la divisió de l’habitatge és realitzar-la amb el mínim de pressupost possible, 

és a dir, tocant el mínim de coses. Ja que és un projecte que es vol dur a terme a la realitat, de manera 

econòmica i pràctica.  

 

A part de les normes subsidiàries de Sant Llorenç de Morunys, el projecte ha de complir amb el Decret 

141/2012, de 30 d’octubre, pel que es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la 

cèdula d’habitabilitat.  

 
Annex 1. Apartat 2. Requisits d’habitabilitat exigibles als edificis d’habitatges. 

 2.1. Accessibilitat. 
Tots els edificis plurifamiliars d’obra nova i els que resultin de la reconversió d’un edifici 

existent i d’obres de gran rehabilitació que afectin el conjunt de l’edifici han de disposar d’un 
itinerari accessible per accedir a cada un dels habitatges. Excepcionalment, en els casos 
d’impossibilitat tècnica i que l’entorn existent no ho permeti, s’haurà de garantir l’itinerari 
practicable o preveure espais suficients per poder instal·lar en el futur el productes de suport 
necessaris per disposar d’aquests itineraris.   

 

L’apartat 2.1 d’accessibilitat, en principi, no el compleix ja que com he comentat amb anterioritat, per tal 

d’accedir a la porta principal de l’habitatge, s’han de salvar dos graons. Però com ve diu aquest apartat, 

en el cas d’impossibilitat tècnica, s’haurà de preveure la col·locació de productes de suport. En el cas 
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d’aquest projecte, és impossible accedir per un altre lloc de l’habitatge sense haver de salvar 

desnivells, per tant, el que es farà és preveure, per més endavant, la col·locació d’una rampa a l’accés 

principal. 

 
Annex 1. Apartat 3. Requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges. 
3.1. Habitabilitat i ocupació. 

Tots els habitatges han de constar, com a mínim d’una estança o sala d’estar menjador, 
una cambra higiènica i un equip de cuina; i tenir una superfície útil interior no inferior a 36 m2.  

 
En aquest cas, ho compleixen els dos habitatges resultat de la divisió. Un dels habitatges, en aquest 

cas és l’habitatge B haurà de complir amb l’Annex 1. 

 
3.4. Accessibilitat. 
3.4.1.a) Si l’habitatge es desenvolupa en un nivell ha de tenir practicables els espais següents: 
l’accés, una cambra higiènica, la cuina, un espai d’ús comú i una habitació.  
3.4.1.b) Si l’habitatge es desenvolupa en diferents nivells ha de tenir practicables els espais 
següents: l’accés, una cambra higiènica, la cuina i un espai d’ús comú o una habitació.  

 
L’habitatge B, que es el que contarà com a habitatge nou, i per tant, ha de complir l’esmentat en el punt 

3.4 de l’Annex 1, es desenvolupa tot a una única planta, la qual disposa de: accés, dues cambres 

higièniques, una cuina, un espai d’ús comú, tres habitacions i una terrassa.  

 

L’habitatge A, en aquest cas, no compliria, ja que es trobaria dins l’apartat d’un habitatge que es 

desenvolupa en diferents nivells i no té practicable l’accés, una cambra higiènica, la cuina i un espai 

d’ús comú o una habitació. Però això es ressol a continuació.  

 

Per l’objecte del projecte, que és la divisió d’un habitatge en dos, ha de complir l’Annex 4 Condicions 

d’habitabilitat dels habitatges resultants de les intervencions de rehabilitació o gran rehabilitació d’edifici 

existent. A l’apartat 2, Grup E el qual diu: 

 
Grup E (Annex 4 apartat 2) 

Intervencions: augment del nombre d’habitatges per divisió d’habitatge preexistent (≤50% de 
la totalitat dels habitatges). 
Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents: 
Apartat 2 íntegrament exempt, excepte 2.2.1 
Apartat 3.5: mínim de 2,40 m en comptes de 2,50 m, la resta igual.  
Un dels habitatges hauria de tenir la consideració d’usat i donar compliment a l’annex 2 
excepte pel que fa a la superfície útil, que ha de tenir una superfície útil mínima de 36 m2 

Com es pot veure, un dels habitatges tindrà consideració d’habitatge usat, en el cas d’aquest projecte, 

serà l’habitatge A el quin tindrà aquesta consideració. Així que ha de complir les exigències de l’Annex 

2. 
 
Annex 2. Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges preexistents, construïts amb 
anterioritat a l’11 d’agost de 1984. 
Apartat 1. Composició. 

Tots els habitatges usats o preexistents han d’estar compostos, com a mínim, per una 
sala, una cambra higiènica i un equip de cuina. 

 
Aquí es resol la problemàtica de l’habitatge A, ja que al ser el que té consideració d’habitatge usat l’únic 

que ha de complir es que estigui compost, com a mínim, per una sala, una cambra higiènica i un equip 

de cuina. Sense tenir en compte la distribució d’aquests.  

 

La resta de normativa queda resolta i justificada al plànol de compliment d’habitabilitat.   
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2.3 PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran 

les exigències del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a 

la resta de normativa d’aplicació. 

 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen 

de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera: 

 

- Funcionalitat  Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatge 

   Accessibilitat 

- Seguretat  Estructural 

   En cas d’Incendi 

   d’Utilització 

- Habitabilitat  Salubritat 

   Protecció contra el soroll 

   Estalvi d’energia 

 Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús 

satisfactori de l’edifici. 

 
2.3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici relatives a l’ús. 
 
El disseny de l’edifici dóna resposta a les condicions d’habitabilitat que determina el D 141/2012 

“Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat” de manera que es satisfà 

el requisit bàsic d’utilització establert a la LOE.  

Els dos habitatges podran obtenir, per tant, la corresponent cèdula d’habitabilitat: 

En particular, l’habitatge A consta de:  

 

E-M 5>H>8 8>H>12 H>12 C CH 
Altres 
peces 

Ocupació 
màxima Superfície Útil 

1 0 1 2 1 2 1 9 152,19  m2 

I l’habitatge B consta de: 
 

E-M 5>H>8 8>H>12 H>12 C CH 
Altres 
peces 

Ocupació 
màxima Superfície Útil 

1 0 1 2 1 2 1 9 89,94 m2 

2.3.2 Seguretat Estructural 
 

S’intervé a efectes estructurals, ja que s’obre una finestra a una de les façanes de l’habitatge. Per tant, 

s’està tocant una paret de càrrega. S’haurà de realitzar un estintolament per tal de poder obrir el forat 

per a col·locar-hi la finestra.  

 

2.3.3 Seguretat en cas d’incendi 
 

L’obra de reforma a realitzar és de poca envergadura, és a dir, els canvis que es realitzen són els 

mínims, així que no fa falta complir amb els requisits del CTE DB SI. La divisió d’un habitatge en dos 

habitatges augmenta la compartimentació ja que les divisores es realitzen amb paret de 15 cm dotant la 

divisòria d’una protecció al foc de EI-240. 

 

- Condicions per la intervenció de bombers i evacuació exterior de l’edifici.  
 
Al ser un habitatge unifamiliar, la distancia de la porta de cada nou habitatge i la porta de sortida a 

l’edifici és mínima (1,3 m) sent inferior als 25 m establerts per la normativa antiincendis. 

 

- Condicions per a limitar la propagació de l’incendi 
 
Els dos habitatges i les poques zones comuns que hi ha, les divisòries estan compostes per maó 

massís de 15 cm ceràmic enguixat a dos cares, obtenint segons la taula F1 del DB SI, una resistència 

al foc qualificada com EI-240. 

     Figura 1: Taula F1 DB SI 
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- Condicions per a limitar la propagació exterior de l’incendi 
Totes les façanes de l’habitatge estan formades per maó ceràmic massís de 30 cm d’espessor, 

arrebossat per una cara (exterior), algunes parts estan acabades amb pedra natural, i enguixat per la 

cara interior, així que les façanes tenen una resistència al foc de: REI: 240. 

 
- Condicions per l’evacuació dels ocupants 

 
L’evacuació dels ocupants està prevista per la porta principal d’entrada a l’edifici, aquesta és d’amplada 

80 cm podent evacuar a 160 persones. La consideració de persones per habitatge és de 6. Així que 

l’evacuació d’ocupants total seria de 12 persones. Per la qual cosa, es compleix perfectament.  

 

2.3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

- Condiciones per a limitar el risc d’impacte o d’atrapament 
 
L’altura lliure de circulació, tant en zones comuns com en els habitatges ha de ser superior a 2,20 

metres establerts en el CTE DB SUA. Les portes d’entrada als habitatges han de superar els 2,00 m, 

en el cas d’aquest projecte les dues portes d’entrada als habitatges són de 2,10 metres. Les portes 

interiors dels dos habitatges són de la mateixa altura que les portes d’entrada. 

 

2.3.5 Salubritat 
 

Al tractar-se d’una actuació a realitzar en un edifici existent, en un sol habitatge, s’especificaran aquells 

paràmetres que es canvien i que queden justificats tècnica i econòmicament per la poca entitat dels 

treballs a realitzar.  

 

2.3.5 Recollida i evacuació de residus 
 
Donada la naturalesa de la intervenció, només es preveuen els requisits exigibles dins de l’habitatge de 

nova construcció, consistent en la previsió d’ubicació dels diferents cubs d’emmagatzematge de 

residus. 

 
El volum destinat per cada fracció, ve determinat per la taula 2.3 del CTE HS 2, per P=4. Sent P el 

número d’ocupants habituals de l’habitatge. 

 

 

 

Figura 2: Taula 2.3 CTE HS-2 
 
El mateix CTE indica que el volum mínim per a cada fracció és de 45 dm3 ocupant en planta cada un 

30x30 cm.  

 

En aquest apartat es vol especificar, que tot i que només es estigui prevista la recollida de residus a 

l’habitatge que compta com a nova construcció (l’habitatge B), l’habitatge A també està dotat amb tot el 

compliment de recollida de residus, ja que a Sant Llorenç de Morunys es realitza la recollida de residus 

porta a porta.  

 

2.3.7 Protecció contra el soroll 
 
Donada la naturalesa de la intervenció el CTE DB HR queda fora de l’àmbit d’aplicació tal i com queda 

escrit en el punt II “Àmbit d’aplicació”, apartat d) del document esmentat.  

 
II. Àmbit d’aplicació 

d) les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació en els edificis existents, 
excepte quan es tracti de rehabilitació integral. Així mateix queden excloses les obres de 
rehabilitació integral dels edificis protegits oficialment en raó de la seva catalogació, com bens 
d’interès cultural, quan el compliment de les exigències suposi alterar la configuració de la seva 
façana o la seva distribució o acabat interior, de manera incompatible amb la conservació 
d’aquests edificis.  

 
2.3.8 Estalvi d’energia 
 
NO EMPITJORAMENT 

Amb les actuacions a realitzar en el present projecte, no s’empitjoraran les condicions d’Estalvi 

d’Energia existents a l’habitatge. Les noves obertures que es realitzin es col·locaran d’alumini i vidre 

doble, com són actualment algunes de les obertures de l’habitatge (les que s’han canviat últimament) 

les altres són de fusta i vidre senzill. 

 

S’especificarà més endavant, a l’apartat de la instal·lació corresponent. Però per aconseguir un edifici 

més sostenible, és col·locaran plaques solars que donaran energia per a la producció d’ACS aigua 

calenta sanitària. I es realitzarà la instal·lació corresponent per tal d’utilitzar energia geotèrmica per a la 

instal·lació de calefacció.  
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LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 
 
La classificació de la zona climàtica ve definida per un annex del DB SE HE i per a la Província de 

Lleida i comarca Solsonès, es correspon amb D3 amb una altitud de 131. 

- Parets divisòries entre unitats d’us i zones comuns 
 
Les noves parets divisòries que limiten els habitatges i les zones comuns han de complir amb 

l’exigència de la taula 2.4.  

 

Les noves parets divisòries que limiten els dos habitatges han de complir amb les exigències de la taula 

2.5.  

 

Totes les parets divisòries nomenades anteriorment es realitzar amb un conjunt format per dos fulles de 

paredó de 7 cm.  

Aquesta solució té una transmitància tèrmica de U =0,72. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     Figura 3: Taula 2.4 i 2.5 CTE DB SE HE 
 
 

RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES. DB HE 2 – RITE 
 

Complint amb el dictat en el RITE, els habitatges del present projecte només disposen de la instal·lació 

de calefacció mitjançant radiadors i producció d’ACS en una caldera mixta de gas-oil. Una de les 

opcions perquè l’edifici sigui més sostenible és la producció d’energia geotèrmica, aquesta es 

col·locarà per donar servitud als dos habitatges.  

 

El sistema de radiadors escollit, és el que hi ha actualment, és a dir, radiadors per aigua en circuit 

monotubular amb un total de 15 radiadors per habitatge.  

 

Actualment a l’habitatge disposen de dos termòstats, un que controla la zona d’habitacions, i un altre 

que controla la zona de sala-estar menjador, cuina i planta primera. Per tant, el termòstat que controla 

la zona d’habitacions es pot reaprofitar com a termòstat de l’habitatge B. El de l’habitatge A, en canvi, 

s’haurà de reinstal·lar, ja que actualment es troba situat a la zona comuna de distribuïdor dels dos 

habitatges. Aquest es col·locarà a l’entrada de l’habitatge A.  

 

L’habitatge A reaprofita la cuina que hi ha actualment, així que l’extracció de fums està resolta, en 

canvi, a l’habitatge B es realitza una cuina nova on actualment hi ha una habitació, per tant, s’ha de 

resoldre l’evacuació de fums. Aquesta es realitzarà a través d’un conducte que s’obrirà lloc a façana i 

pujarà fins a coberta.  
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2.4 MEMORIA CONSTRUCTIVA  
2.4.1 Treballs previs 
 
Enderroc d’envans.  

 

Els enderrocs es troben grafiats en el plànol d’enderrocs. Els envans s’enderrocaran manualment de 

manera controlada. Totes les restes efectuades durant el procés d’enderroc es transportar a l’abocador  

autoritzant mitjançant saques de 1 m3. 

 

Puntualitzar que abans de l’inici de les obres, és necessari conèixer i cercar tots els serveis afectats, en 

el cas d’aquest projecte són; aigua, electricitat i clavegueram per així evitar riscs i accidents que es 

puguin donar durant les obres.  

 

En cas que fos necessari, es sol·licitarà a la companyia el tall dels subministraments. El que si que no 

és necessari per la naturalesa del projecte és una instal·lació elèctrica puntual d’obra, ja que es 

realitzarà amb l’electricitat actual de l’habitatge.  

 

Al no actuar a l’envolupant de l’edifici, no és necessària una protecció extrema per tal d’evitar l’entrada 

de persones alienes a l’obra, ja que l’edifici ja està dotat de portes i tancaments que realitzen aquesta 

funció. Tampoc s’haurà de sol·licitar ocupació de via pública a l’Ajuntament per runes, ja que la 

parcel·la de l’habitatge és suficientment gran per tenir-hi saques de runa. 

 

2.4.2 Sustentació de l’edifici 
 
Degut a la naturalesa d’aquest projecte objecte, la sustentació no afecta. Ja que es tracta d’un 

habitatge unifamiliar aïllat.  

 

2.4.3 Sistema estructural 
 
En termes generals, no es varia el sistema estructural de l’edifici, és a dir, els fonaments d’aquets no es 

veuen afectats ja que es tracta d’una actuació mínima. Però si s’obra un buit en mur de façana i es tira 

una part d’aquesta mateixa paret per a realitzar-la igual guanyant uns metres més de superfície útil a 

l’habitatge B.  

 

A continuació es defineix la realització d’aquestes dues actuacions que afecten mínimament al sistema 

estructural de l’habitatge.  

 

ESTINTOLAMENT 
 
Es realitzarà una nova obertura a la façana Sud-Est, aquesta façana no suporta les càrregues de les 

biguetes del forjat, però, tot i així, al tractar-se d’un mur de façana, i al tenir la coberta a sobre, és 

realitzarà un estintolament per tal d’obrir aquesta nova obertura.  

 
FORJAT TERRASSA HABITATGE B 
 

Al projecte objecte, es pretén realitzar una terrassa per a l’habitatge B. El forjat d’aquesta terrassa es 

realitzarà mitjançant un forjat de fusta realitzat amb fusta laminada i tractada. El procés de construcció 

d’aquest forjat serà el següent: 

 

1. Realització fonamentació per als 6 pilars. 

2. Col·locació de 6 platines de ferro amb quatre potes solades. 

3. Sobre les quatre platines col·locades anteriorment, s’hi posaran 6 suports de ferro que tindran 

una altura de 15 cm. Aquests suports tindran una forma d’U i serviran per evacuar l’aigua que 

es pugi acumular dels pilars, i així evitar que aquests quedin estancats per aigua i perdin la seva 

funció portant.  

4. A continuació es col·locaran els 6 pilars de fusta sobre els suports mitjançant cargols passants.  

5. Col·locació de dues bigues de pilar a pilar, aquestes aniran col·locades transversalment. Seran 

bigues de 30 cm de cantell. Com ja s’ha comentat la fusta, tant dels pilars com les bigues i 

biguetes estarà tractada per evitar formació de fongs. 

6. Sobre les bigues es col·locarà una cinta monoadhesiva per a exteriors. La funció d’aquesta cinta 

serà la protecció una vegada s’hagin col·locat els cargols, per evitar, que dins aquest forat pugui 

entrar aigua. És a dir, li dona impermeabilització a la biga (tot i ja està tractada) quan aquesta és 

foradada.  

7. Amb el mateix sentit que s’han col·locat les bigues, és a dir, transversalment, es col·locaran les 

biguetes. Aquestes tindran un cantell de 20 cm, i es procedirà igual que amb la col·locació de 

les dues bigues. És a dir, aniran cargolades amb cargols de 26 cm, però amb la posterior 

col·locació de la cinta adhesiva impermeable.  

8. Finalment es col·locarà la taula tractada a l’autoclau. Aquesta es col·locarà separada 0,5 cm per 

resoldre les dilatacions que es produeix a la fusta. Les taules tindran un gruix de 3 cm i una 

amplada de 14 cm.  
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2.4.4 Sistema envolupant exterior. 
 
No s’actua en l’envolupant de l’edifici, només puntualment, al realitzar l’ampliació de la terrassa de 

l’habitatge B. Aquesta es realitzarà amb entarimat de fusta tractada per a exteriors.  

 

- Es realitzaran dues fusteries d’obra nova exteriors. Les dues a la façana Sud-Est. Aquestes 

dues fusteries, es realitzaran amb emmarcat d’alumini, amb trencament de pont tèrmic, dues 

fulles amb obertura cap a l’interior. L’acabat tant de la balconera que dona accés a la terrassa, 

com la finestra de la cuina serà lacat imitació de fusta i vidre doble, igualant les propietats de les 

fusteries canviades últimament de l’edifici.  

 
2.4.5 Sistema de compartimentació i acabats interiors.  
 

Totes les parets divisòries es troben grafiades als plànols d’enderroc i obra nova de color vermell. 

 

FUSTERIA 
 

Les fusteries interiors s’intentaran mantenir en el cas dels dos habitatges. Totes les fusteries interiors 

de l’habitatge compleixen la normativa d’accessibilitat, així que en principi no es realitzarà cap canvi, ni 

a l’habitatge A ni a l’habitatge B. Les noves fusteries interiors que es realitzaran, s’igualaran a les 

actuals, és a dir seran de fusta, amb la mateixa serigrafia que hi ha actualment. A l’habitatge A es 

realitzaran un total de 5 portes noves, i a l’habitatge B un total de 3 portes noves. 

 

PARAMENTS VERTICALS 
 

Les divisòries que separen els dos habitatges, per a donar compliment amb aïllament tèrmic DB HE i 

per a millorar les condicions acústiques d’aquests tancaments, es realitzaran amb dos fulles de maó de 

doble forat de 7 cm, enguixats per les dues cares, deixant una cambra d’aire intermèdia on es 

col·locaran panells de llana de Roca de 3 cm d’espessor. Aquesta solució, com ja s’ha comentat, 

compleix tant els requisits que demana el CTE DH HE per a divisòries de zones comuns i habitatges 

com per a la separació entre habitatges.  

 
PARAMENTS HORITZONTALS 
 

S’haurà de realitzar un paviment alçat al lavabo 1 de l’habitatge A per tal de poder realitzar la 

instal·lació d’evacuació d’aigües residuals complint normativa, amb el pendent del 2%. Aquest paviment 

es realitzarà amb un entarimat de fusta. Aquest estarà alçat a un nivell de 15 cm que es salvarà 

mitjançant un graó al principi del lavabo.  

 
REVESTIMENTS VERTICALS 
 

Els revestiments de les noves divisòries que es realitzin es farà amb un enguixat i posterior pintat.  

 

2.4.6 Equipaments.  
 
CUINA 
 
La cuina de l’habitatge A quedarà igual que la que hi ha a l’habitatge objecte. Així que a en aquest 

habitatge no s’haurà de subministrar cap aparell. 

 

La cuina de l’habitatge B s’ha de realitzar de nou. Així que els elements que es subministraran seran 

els següents: 

- Pica doble 

- Placa d’inducció 

- Forn elèctric 

- Campana extractora  

    

 

Figura 4: Taula de silestone zeus extreme. Característiques definides a amidaments  
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Figura 5: Placa d’inducció de la marca TEKA model IB PRO 6310. Característiques definides a 

amidaments  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Forn elèctric de la marca TEKA model HE 615 ME. Característiques definides a amidaments  

 

 
Figura 7: Campana extractora de la marca TEKA model DBB60. Característiques definides a 

amidaments  

 
                Figura 8: Pica de la marca ROCA model J. Característiques definides a amidaments 
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LAVABOS 
 
El lavabo 1 i el lavabo 2 de l’habitatge A s’han hagut de projectar els dos de nou. Per tant s’hauran de 

subministrar els aparells per a les dues cambres higièniques. El total d’aparells a subministrar són els 

següents: 

- Inodor (dos elements). Una de les quals s’aprofitarà d’un dels lavabos que s’anul·la de 

l’habitatge objecte. 

- 2 piques (dos unitats)  

- Dutxa  

- Banyera 

 

L’habitatge B manté l’actual lavabo 2 de l’habitatge objecte. I es realitza un nou lavabo on actualment hi 

ha la sala-estar. Com que d’aquest habitatge es suprimeixen dues cambres higièniques, s’aprofitaran 

les dos de les piques que s’extrauran i els dos inodors. Així que el total d’aparells a subministrar per 

aquest habitatge són els següents : 

- Inodor. S’aprofita un dels quals s’extreuen.  

- 2 piques. S’aprofiten del lavabo 3 de l’habitatge objecte. 

- Dutxa 

 

          Figura 9: Plat de dutxa model Terran marca Roca. Característiques definides a amidaments 

 

   Figura 10: Banyera model BeCool marca Roca. Característiques definides a amidaments 
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  Figura 11: Inodor model Meridian de la marca Roca. Característiques definides a amidaments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.7 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
 
SUMINISTRAMENT DE FONTANERIA 
 
El subministrament d’aigua és directe des de la xarxa pública, així seguirà sent després de les 

modificacions realitzades a l’habitatge. Com ja s’ha comentat, el comptador d’aigua es troba situat al 

mur divisori de l’habitatge. Els dos habitatges disposaran d’aigua freda i calenta que alimentaran els 

equips següents: lavabo, dutxa, inodor, aigüera cuina. Es deixarà una presa d’aigua freda i una altra de 

calenta per l’alimentació de la rentadora i rentavaixelles. 

                   

 Figura 12: Fotografia tapa de comptador situat al mur d’entrada a l’habitatge 

 

           Figura 13: Fotografia del comptador d’aigua de l’habitatge actual (el de mà dreta) 
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El tub de la instal·lació d’aigua transcorre enterrat per terra i entra a l’habitatge pel quartet on està 

localitzat el dipòsit d’aigua, des d’allà es deriva per tal d’agafar aigua des del dipòsit, i una altra 

derivació fins a la caldera, situada al safareig de l’habitatge. Al costat de la caldera es situa 

l’acumulador d’aigua, des d’aquest punt ja es produeixen les derivacions a cada aparell que ha 

d’abastar aquesta instal·lació. Els tubs de la instal·lació són de coure.  

 

La caldera que hi ha instal·lada actualment a l’habitatge té una potència de XXX, així que es suficient 

per donar abastiment als dos habitatges.  

 

    Figura 14: Fotografia caldera safareig    Figura 15: Fotografia acumulador safareig 

 

La instal·lació de l’habitatge A es resoldrà utilitzant la instal·lació actual que hi ha, afegint les 

derivacions corresponents a les tomes d’aigua noves que es produeixen al realitzar la divisió, com són 

les tomes del lavabo 1; banyera, inodor i dues piques i lavabo 2; dutxa, inodor i dues piques.  

 

Per resoldre la instal·lació de l’habitatge B es realitzarà col·locant un acumulador nou, situat al costat 

de l’acumulador actual. Els tubs seran de polietilè reticular amb colzes de llautó i discorreran vistos pel 

sostre de la planta subterrània i es realitzaran pujants a les zones on es col·loquin els nous aparells 

que han de ser abastats. Es mantindrà la instal·lació que hi ha realitzada a les cambres higièniques que 

no es modifiquen, és a dir, el lavabo 2 de l’habitatge B.  

 

Com ja s’ha comentat, per tal d’aconseguir un edifici més sostenible, es col·locaran plaques solars per 

obtenir l’energia necessària per a escalfar l’ACS. Aquestes es col·locaran a la coberta SE de 

l’habitatge, ja que és la zona on més s’aprofita les hores de sol. Les bateries necessàries per a aquesta 

instal·lació es col·locaran al quartet que hi ha al costat del dipòsit d’aigua.  

 

A continuació s’adjunten els dos esquemes de principis per a la instal·lació de fontaneria: 

 

         Figura 16: Esquema d’aigua Habitatge A                      Figura 17: Esquema d’aigua Habitatge B 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
El subministrament d’electricitat és directe des de la xarxa pública. Tal i com marca la normativa, la 

connexió després de la divisió de l’habitatge en dos, seguirà sent directe.  

 

Primer de tot, comentar que a la memòria del projecte constructiu de l’arquitecte Carles Canal i Vilalta 

que s’adjunta a l’annex d’aquest treball, es defineix una instal·lació elèctrica elevada; això es va 

dimensionar d’aquesta manera, ja que antigament al taller de l’habitatge hi havia unes màquines de 

treball de gran voltatge. Actualment no es troben a l’habitatge, i la connexió del cablejat d’aquestes està 

desconnectada. És per això, que l’electrificació escollida per a la resolució de la nova divisió és una 

electrificació bàsica.  

 

El comptador elèctric es troba situat a l’inici del carrer Camí de la Torreta, concretament al mur divisori 

del carrer amb les propietats. La instal·lació elèctrica transcorre soterrada seguint la línia del mur a 

través d’un tub corrugat. Abans de l’entrada a l’habitatge hi ha una arqueta de registre. Una vegada a 

dins l’habitatge la instal·lació transcorre encastada a les parets.  

 

         Figura 18: Comptador elèctric mur carrer.     Figura 19: Arqueta registre instal·lació elèctrica. 

 

Per resoldre l’habitatge A, s’utilitzarà el comptador que hi ha instal·lat actualment, amb la mateixa 

instal·lació, tot i així, s’hauran de realitzar més punts de llum i endolls, ja que al canviar la distribució, 

sobretot a la planta primera) faltaran instal·lacions. El cable elèctric que s’hagi d’instal·lar de nou 

s’encastarà a les parets existents o noves mitjançant regates. El que si que es canviarà per a 

l’habitatge A serà el quadre general de distribució, ja que el que hi ha actualment no compleix cap 

normativa. Aquest es situarà a l’entrada del nou habitatge (grafiat a plànol d’instal·lació elèctrica) 

 

          Figura 20: Arqueta registre instal·lació elèctrica. 

 

En el cas de l’habitatge B s’haurà de resoldre col·locant una caixa de comptador nova que contindrà; la 

caixa general de protecció, la línia general d’alimentació i el comptador elèctric. S’ha de col·locar 

aquesta nova caixa ja que a les caixes actuals no hi cap un altre comptador. Una vegada col·locat el 

comptador nou, es connectarà a la xarxa pública i es farà transcorre el cable elèctric a través del mateix 

tub corrugat que hi ha soterrat a terra que condueix la instal·lació fins a l’interior de l’habitatge. Aquest 

tub és de Ø 90, així que hi cap un altre cablejat. Una vegada a l’interior de l’habitatge, hi haurà el 

quadre general de distribució que estarà compost per: 

- IGA _ Interruptor general automàtic 

- ICP _ Interruptor de control de potència 

- ID _ Interruptor diferencial 

- PIA _ Petits interruptors pia; il·luminació, preses de corrent, cuina elèctrica, forn, rentadora, 

quadre de comandament de la calefacció, etc.  
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        Figura 21: Esquema elèctric tipus electrificació bàsica 
 
 
TELECOMUNICACIONS 
 
La instal·lació de telecomunicacions, igual que la resta, també està connectada a la xarxa general. 

Aquesta discorre, igual que la instal·lació elèctrica a través del cable corrugat enterrat sota el mur 

divisori de les parcel·les. A l’entrada de l’habitatge hi ha una arqueta de registre. Aquesta instal·lació 

està dotada de tots els punts necessaris per a complir la normativa vigent.  

 

 
      Figura 22: Arqueta de registre de la instal·lació de telecomunicacions. 

 

Les connexions de telecomunicacions de l’habitatge A es mantindran els actuals, ja que la instal·lació 

proveeix de telecomunicacions a la sala-menjador, cuina e internet per les dues plantes.  

 

A l’habitatge B, també estan totes les connexions realitzades, ja que a la zona on acabarà havent-hi la 

sala-menjador i la cuina ja està dotada de connexió per a televisió i telèfon. Però en el cas d’aquest 

habitatge, es realitzarà una connexió paral·lela per tal de dividir-la de l’habitatge B.  

 
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
 
Actualment la instal·lació de calefacció està resolta amb radiadors de xapa galvanitzada. L’aigua 

calenta sanitària del sistema de calefacció es produeix mitjançant la caldera. De la caldera neixen dos 

circuits amb sistema monotub, d’aquests circuits es ramifiquen pel sostre de la planta soterrània per tot 

l’habitatge. Els tubs d’aquests circuits són de coure.  

 

Com ja s’ha comentat, per tal d’aconseguir un edifici més sostenible, a part de la caldera, es realitzarà 

la instal·lació d’energia geotèrmica. Així que tant la instal·lació de calefacció de l’habitatge A i de 

l’habitatge B l’aigua calenta sanitària d’aquest sistema es produirà amb aquesta energia. Els nous 

elements es col·locaran d’alumini.  

 

Els termòstats s’aprofitaran els que hi ha actualment col·locats, ja que els dos circuits queden dividits 

justament com la divisió que s’ha realitzat de l’habitatge.  

 

Una altra solució possible per adoptar a la instal·lació de calefacció, és la producció d’energia per a 

l’aigua calenta sanitària mitjançant caldera de pelet. Així també s’aconseguiria, igual que amb la 

geotèrmica, fer l’habitatge més renovable.  

 

S’ha demanat un projecte d’aquesta instal·lació; projectant la caldera de pelet col·locada al safareig i 

des d’allà ja neixen els circuits per a calefactar els dos habitatges.  

 
 
SISTEMA DE VENTILACIÓ 
 
Els dos habitatges tindran un sistema de ventilació natural. No és necessari disposa d’un sistema de 

ventilació mecànica, ja que tal i com està construït i distribuït l’habitatge que ha de complir normativa, 

en aquest cas, l’habitatge B, compleix tot el sistema de ventilació necessari.  

 
 
INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT (EVACUACIÓ) 
 
La xarxa d’evacuació d’aigües residuals està realitzada amb tubs de ciment i amb tubs de PVC, 

aquesta transcorre pel sostre de la planta soterrània. La pendent mínima de la qual disposen els 

col·lectors horitzontals és del 2%. Puntualitzar ja en aquest punt, que tota la instal·lació nova que es 

realitzi també hauran de tenir una mínima pendent del 2%, sempre que siguin col·lectors horitzontals.  



Divisió d’un habitatge unifamiliar aïllat en dos habitatges 
 

21

Les dutxes, la banyera, els lavabos, els inodors, la pica i el rentavaixelles desguassen als col·lectors de 

l’habitatge mitjançant sifons. Els desguassos de les dutxes, la banyera, els lavabos, la pica, el 

rentavaixelles i el del safareig estan realitzats amb tubs de PVC de Ø 50 mm i els desguassos dels 

inodors estan realitzats amb tubs de PVC de Ø 110 mm. 

 

Figura 23: Baixant principal que surt a arqueta de                Figura 24: Arqueta de registre.  

                 registre fins a connectar amb la xarxa 

                 de clavegueram pública.  

 

En aquesta instal·lació no es realitzarà segregació.  

 

La solució per a les cambres humides noves de l’habitatge A seran les següents: 

- Lavabo 1: Els tubs de desguàs dels aparells sanitari d’aquest lavabo, és a dir, banyera, lavabo i 

inodor es faran travessar la façana i aniran a buscar l’envà coniller de la coberta. Per aquest 

envà serà per on discorreran i baixaran fins a trobar el col·lector horitzontal situat a la plant 

subterrània mitjançant un baixant. Aquest baixant transcorre verticalment per al lavabo 1 de 

l’habitatge B. Per tal de no haver d’encastar tot aquest baixant, s’ha decidit que es realitzaria un 

pilanet per tal de no deixar-lo vist.  

En aquest lavabo ens trobem amb el problema de que el mínim de pendent dels col·lectors 

horitzontals ha de ser del 2%, i com que no volem que la instal·lació transcorri pel sostre de 

planta baixa, i el volem fer transcórrer per la cobert, s’haurà de pujar el nivell del paviment, per 

tal de poder aconseguir aquesta pendent mínima.  

 

- Lavabo 2: En aquest cas no es necessària la solució anterior de pujar el nivell del paviment, ja 

que a la cantonada d’aquest lavabo trobem el baixant de l’actual lavabo 1 de l’habitatge. Així 

que es podran connectar els desguassos de tots els aparells; dutxa, lavabo e inodor.  

 

En el cas de l’habitatge B, les solucions seran les següents: 

- Lavabo 1: La solució que s’adoptarà en aquesta cambra serà la mateixa que hi ha actualment al 

lavabo 1 de l’habitatge objecte, afegint un desguàs per a la dutxa i un lavabo més. El baixant 

que durà el col·lector fins al baixant principal, es farà coincidir amb el baixant que evacuarà les 

aigües de les cambres higièniques de l’habitatge A. Realitzant, com ja s’ha comentat, el pilanet 

perquè la instal·lació no quedi vista. 

  

- Cuina: a la cuina es col·locaran els col·lectors per desguassar la pica i el rentavaixelles tal i com 

estan col·locats a la cuina de l’habitatge A, és a dir, discorreran pel sostre de la planta 

soterrània fins a trobar el baixant principal que evacua les aigües fins a la xarxa de clavegueram 

pública.   

 

Els tubs d’aquestes dues noves cambres higièniques seran igual que les actuals, és a dir, de PVC i de 

Ø 50 mm i Ø 110 mm segons l’aparell a desguassar. 

 
 
INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT (AIGÜES PLUVIALS) 
 
En aquesta instal·lació no es realitzarà cap canvi ni cap segregació després de la divisió de l’habitatge 

en dos.  

 
Actualment hi ha canelons que abasten tot el perímetre de la coberta. Aquests canelons són de ferro 

colat. A tots els extrems de la coberta de l’habitatge hi ha col·locat un tub amb L per on evacua l’aigua 

pluvial.  Però als dos extrems de la part de la façana SE que es troba reculada, s’ha col·locat dues 

eures per aprofitar l’aigua pluvial per a reg directe. 
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INSTAL·LACIÓ D’EXTRACCIÓ DE FUMS 
 

Els elements que estan dotats d’extracció de fums actualment són la campana de la cuina i la caldera 

situada al safareig. Aquesta extracció està resolta amb un tub rígid de Ø 160 mm.  El tub de d’extracció 

de la caldera ascendeix fins a la coberta passant per l’habitació 1 de l’habitatge objecte, aquest tub es 

troba tapat per un pilanet amb ventilació. El tub d’extracció de la campana de la cuina va encastat a la 

paret i també ascendeix fins a coberta.  

 

També es disposa de dues llardefocs a l’habitatge objecte, les dues amb extracció de fums ascendents 

fins a coberta. Els tubs d’aquestes dues llardefocs queden vistos dins l’habitatge. Cap de les dues 

llardefocs es suprimirà. I els tubs vistos (les dues queden ubicades a l’habitatge A després de la divisió) 

es deixaran igual.  

 

A l’habitatge B, només s’ha de resoldre l’extracció de fums de la campana de la cuina nova que es 

realitza. La campana de la cuina disposarà d’un tub rígid com els actuals de Ø 160 mm. Ascendirà fins 

a coberta. I estarà acabat amb una xemeneia igualant les propietats de les que es troben actualment, 

per no variar l’estètica exterior de l’habitatge en conjunt.  
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3 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
 
L’objecte base del present treball final de grau era la viabilitat de realitzar la divisió d’hun habitatge 

plurifamiliar aïllat situat al municipi de Sant Llorenç de Morunys. 

 

Després d’haver realitzat el treball i els diferents estudis per aconseguir tal divisió de la manera que 

s’havien proposat els promotors del projecte, la conclusió principal del treball és que la divisió de 

l’edifici objecte és totalment viable.  

 

Tot i això, s’ha de comentar, que el projecte pretenia ser més econòmic, ja que al plantejar-se la idea 

de la divisió de l’habitatge es va comptar, molt per sobre, quant podria arribar a costar tota l’obra, i el 

pressupost era més ajustat del pressupost final que s’ha obtingut al treball. Cal concretar, que al 

pressupost inicial que s’havia realitzat (molt temps abans de decidir que el projecte acabaria sent un 

treball de fi de grau) no estava previst el compliment de tota la normativa urbanística necessària. 

Aquest aspecte fa pujar el pressupost final del projecte, ja que s’han hagut de realitzar més canvis per 

tal de complir-la. 

 

Després de comentar la conclusió tècnica de viabilitat de realització del projecte, vull també comentar 

una conclusió personal; 

 

Al ser un projecte personal, ja que, com he comentat, es vol dur a terme en un futur no molt llunyà, ha 

fet que la motivació envers a la realització del projecte hagi estat molt més proactiva i, sobretot, i molt 

important per a mi, ha intervingut el treball en equip, ja que per obtenir la proposta final, ens hem hagut 

de posar d’acord i consensuar totes les decisions entre tota la família.  
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SUMMARY 
 
The present final project aims to evaluate and project the possibility of carrying out the division of a 

single-family house into two houses in compliance with the regulations that apply to it, both municipal 

regulations and habitability ones. 

 

The building of the object project is located in the municipality of Sant Llorenç de Morunys, a small 

municipality in the Solsonès region and the province of Lleida. According to the planning maps of the 

City Council of Sant Llorenç de Morunys, the object property is an area 5 in a consolidated urban plot. 

To carry out the development of this project, the subsidiary regulations of Sant Llorenç de Morunys that 

are applicable to the area of the housing location have been followed. 

 

The main objective of this project is to carry out the division of a home into two, with the minimum 

possible changes and with the most adjusted budget possible, as long as the regulations that must be 

met allow it. The object of this final degree project is a project that is planned to be really carried out, 

which is why the solution has been sought with less action in the house, since the project promoter 

wants to maintain, as much as possible, the characteristics of the current house. 

 

The house has currently two floors on slope and an underground floor. In order to carry out the division 

with the minimum affectation, it was decided not to make any changes in the underground floor, so that 

the floors that are affected and consequently divided are the two floors on slope.
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2 REPORT 
 
My approach to selecting a subject for Final Degree Project was to find a topic that motivated me. I was 

trying to do an internship in the company with which I was doing a university agreement, but it was not 

something that gave me motivation and clear objectives. 

 

Months before deciding on a topic for the project, at my house, my parents, my brother and I considered 

the realization of a partition of the single-family building in which we live, in Sant Llorenç de Morunys. 

This idea arose from thinking about where would the family live in the future since, either if it was for 

weekdays or a house for the weekends, my brother and I would have to organize ourselves to share the 

house. 

 

Since I was thinking about a topic for the Project, my parents, my brother and I stated that it would be a 

good idea to make the division of the single-family house into two homes as a project. Thus, for the 

future, we would already have the base of the project, and would only need the visa and its realization. 

 

For this reason, the main object of this project is the realization of an Executive Project to be able to be 

executed in the future. This has led to the fact that perhaps many solutions could be solved in a much 

more precise way, but it has had to be realistic with the budget that we want to spend, and taking into 

account that we want to make the least possible changes to get two homes. 
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2 REPORT 

2.1 GENERAL INFORMATION 

2.1.1 Identification and object of the project 
 

 Project:   Executive Project. Isolated single-family housing 

 Purpose of the order:  Division of an isolated single-family house into two houses. 

 Location:       Camí de la Torreta, 6 

Municipality:    Sant Llorenç de Morunys 

 Cadastral reference:  3360114CG8636S0001UD 

 

2.1.2 Agents of the project 
 

 Promoter:  Name: Robert Herrada Vilà 

    NIF: 78.998.889-J 

    Address: Camí de la Torreta núm. 6 Sant Llorenç de Morunys  

    25282 

    Phone: 973492052 

 

 Technical Architect: Name: Júlia Herrada Bolló  

    Nº collegiate: 8888 

    NIF: 53395355-G 

    Address: Ganduxer, 5 5º7ºB 08021 

    Phone: 628295399 

 

2.1.3 List of complementary documents and partial projects 
 

Demolition of existing building project: Not applicable. The construction is ready to 

be rehabilitated  

Topographical study: Not applicable. The construction is already 

built. 

Geotechnical study: Not applicable. It is an extension that takes 

advantage of the existing foundation. It has 

been proven that the existing foundation is  

supported on compact rock.  

 Telecommunication project:   Due to the type of job it is not applicable.  

Thermal installation project   Due to the type of job it is not applicable.  

Energy certification: Attached documentation 1 by Júlia Herrada 

Bolló (who subscribes) 

Health and safety study: Attached as an appendix to the project  

Waste management study: Attached as an appendix to the project 
Quality control: To write before the job begins.  
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2.2 DESCRIPTIVE REPORT 
2.2.1 Preliminary information: background and initial constraints 
 

The municipality of Sant Llorenç de Morunys, located in the region of El Solsonès, province of Lleida, 

has an average topographic height of 925 meters above sea level. 

 

It is a plot in a consolidated urban land, with an already finished building that has to be rehabilitated and 

modified to divide the building into two houses, making the most of the current construction. 

 

     Photo: Cadastre worksheet. 

 

According to the land registry, the land has 1,367 m2 and a rectangular shape in the form of L. The 

surface area of the current building is 678 m2 and the year of construction dates from 1984. 

 

The plot has access through the Camí de la Torreta, 6, where the main facade of the building is located. 

The main facade has a N-0 orientation. 

 

The topography of the terrain is quite variable. 

 

Urbanistically, the project has been resolved following the guidelines of the municipal regulations of 

Sant Llorenç de Morunys (SUBSIDIARY PLANNING RULES, URBAN REGULATIONS) 

 

With regard to its services, the building complies with the basic quality requirements established by the 

Building Regulation Law (LOE Law 38/1999) and developed mainly by the Technical Building Code 

(CTE RD 314 / 2006). 

 

Likewise, it complies with the rest of the technical, state, autonomic and municipal regulations that are 

applicable to it. 

 
PROCESSING RECORD 
 
It has to be pointed out that, in this project, no modification of the surrounding building will be carried 

out. That is to say, no facade will be touched nor the roof structure modified. Regarding the bearing 

structure of the building, neither load-bearing walls, pillars or wrought will be touched. In some cases, it 

will be necessary to open the passage on some load-bearing wall. If we are in this case, it will be done 

by means of a shoring system, in no case removing the entire load-bearing wall. 

 

2.2.2 Description of the project 
2.2.2.1 General description of the project and the attached external spaces 

 

It is a rehabilitation and modification project to achieve the division of an isolated single-family housing, 

located on the road of La Torreta, 6 from the municipality of Sant Llorenç de Morunys, region of El 

Solsonès, promoted by its owners Robert Herrada Vilà and Cristina Bolló Querol. 

 

At the moment, in the plot there is an already constructed building that will take advantage of all the 

surrounding and structure bearing, trying like this, that the modifications to obtain the division of the 

house is the minimum. 

 

Access to housing is done from the Camí de la Torreta 6 in Sant Llorenç de Morunys. There are two 

accesses; the main entrance door (which has to overcome the difference of height with the ground level 

of the street by means of two steps) and a ramp that leads to the two garage doors that are located 

underground. 

 

The house has cross-ventilation and guarantees that the main rooms will have direct sunshine, between 

10 and 12 solar hours during the winter solstice. 

 

The underground floor is currently used for three car parking lots, where there is also a part that is 

intended for a workshop, a gym, three warehouses, a laundry room, one toilet, one bedroom and the 

water tank that is also used as a storeroom. This floor is not intended to be modified, since it will be 
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shared by the two houses: One of them will have direct access to this floor. However, the other home 

will have exterior access through the entrance ramp. 

 

Currently, the ground floor is used as a living room, dining room-kitchen, 2 hygienic chambers, 4 

bedrooms and a dressing room. Once the division is completed, this floor will be used as the living room 

of the house number 1, and as the whole of the house number 2: 3 rooms, 2 hygienic rooms and a 

functional program that consists of Living room-Dining room-Kitchen. 

 

On the first floor, the current functional program consists of a living room and an office. Once the 

modification has been completed, this floor will be totally destined to the house number 2, with 3 rooms 

and 2 hygienic chambers. 

 

The water connection of the building is on the left side of the ramp used to access the garage, and the 

electrical connection is at the entrance from the main street (where the meter box is also located). The 

heating and the hot water work with a gas-oil boiler. 

 
2.2.3 Urban characteristics 
 
Planning:  - Urban Planning Regulations of Sant Llorenç de Morunys. (Subsidiary  

  Planning regulations) 

 

Land classification:   - Consolidated urban land. 

 

Zoning:  - 5c 

 

Table 1.1: Characteristics of the Project 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 Description of the building. Functional program. General description of the systems.  
 

Commented on the general configuration of the building in section 2.1 "General description of the 

project and the attached external spaces", a description of the different uses that are given in this 

building is described, indicating their main characteristics. 

 

The municipality has its own regulations that regulate these different uses. 

 

Housing 
 
In the design of the house, the Decree is taken into consideration. "Minimum conditions of habitability of 

the houses and the certificate of habitability". 

 

The housing is usable according to the Habitability Decree and the subsidiary regulations of Sant 

Llorenç de Morunys. 

 

In the interior of the house the useful height will have a minimum value of 2.50 m in living rooms and 

rooms, and a minimum value of 2.20 m in kitchens, hygienic chambers and spaces of circulation. 

 

The house has a space for drying by means of a dryer found in the Ground Floor (floor without usable 

functional program). This is complemented by a naturally ventilated washer (on the same floor) with an 

area of 8.47 m2 that is intended for the placement of an interior clothesline and that is also 

complemented by a space for drying clothes located in the backyard. This space is accessed from the 

Ground Floor and it is hidden to the views because the facade faces a private access space. With the 

sum of these measures the compliance with the Habitability Decree is ensured, which recognizes an 

electric dryer for clothes drying within a usable functional program and it also complies with article 

3.101: Minimum requirements for housing: 

 
 Art. 3.101.-: Exigències mínimes dels habitatges. 

1- Serà d’obligat compliment, mentre no hi hagi legislació que el substitueixi, el Decret 
274/1995, d’11 de juliol, sobre nivell d’habitabilitat objectiva exigida als habitatges i Decret 
135/1995, de 24 de març de desenvolupament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre de 
promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del codi 
d’accessibilitat. Aquesta legislació també serà aplicable en la rehabilitació d’habitatges avui 
existents en les zones 1 i 2. 

2- Tots els habitatges de nova construcció, de reforma o rehabilitació integral, desposaran d’un 
lloc destinat a rentar i estendre la roba, d’una superfície mínima de 3m2. 

Aquest espai es situarà especialment en els patis interiors d’illa o de ventilació. En el cas de que 
s’haguessin de situar a l’exterior o carrer es preveurà el corresponent tractament estètic per tal 
de dotar-los de l’oportuna protecció de vistes. 

 

 PROJECT 
ORDENATION Isolated building 

SEPARATION TO STREET 3 m 

REGULATORY HEIGHT 6,50 m 

PLOT SURFACE 1209.12 m2 

OCCUPANCY OF THE BUILDING 219.25 m2 – 18,13% 

SEPARATION TO LIMIT PLOT 4 m 

USE Single-family housing 
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GROUND FLOOR 
The minimum usable program is resolved at the level of the ground floor of one of the houses by which 

the building will be formed. There, you will find a whole space (living-room-kitchen), a dressing room 

and two bathrooms. It allows the compartmentalization of three rooms of 12.08 m2, 12.05 m2 and 8.59 

m2 without the room or any of the rooms losing their mandatory requirements. This house has access 

from the main street, but to be able to access the underground floor or patio, it must be done by the 

outside ramp.  

 

The free height of the ground floor is 2.97m. So, it complies with the subsidiary regulations, since they 

mark a minimum height on the ground floor of 2.50 m. 

 

The second floor has a living room, kitchen, entrance hall and stairs that give access to the 

underground floor on the ground floor. Through the living room you can directly access the terrace and 

patio of the house. 

 

The garden of the house is fenced, the fence part will be shared by the two houses. 

 

FIRST FLOOR 
On the first floor, there will be the night part of the second home; it will consist of two single rooms, a 

toilet that will be shared between the two individual rooms and finally, a double room with a private 

bathroom. 

 

The free height of the ground floor is 2.73 m. So, it complies with the subsidiary regulations, since they 

mark a minimum height on the ground floor of 2.50 m. 

 

The roof of the first floor is inclined, following the slopes of the roof. It is made of wood since it has some 

imbrications that want to be kept. 

 
UNDERGROUND FLOOR 
The underground floor will remain the same as the current floor. 
 

COVERED FLOOR 
On the roof, the necessary elements for the telecommunications and chimney installations will be 

placed. The access to the chimney, only for maintenance, will be guaranteed through the first floor 

windows. 

 
 
 

 
2.2.5 Relation of usable and built spaces.  
 
Usable and Built spaces by floor.  
 
CURRENT HOUSING 
 

 
USABLE 

SPACE (m2) 
BUILT SPACE 

(m2) 
TERRACES 
SPACE (m2) 

GROUND FLOOR     

Living room – Dining room 47,26 55,13  

Kitchen 23,07 27,82  

Entry and stairs 27,39 30,47  

Room 1 8,03 10,58  

Bathroom 1 2,35 3,18  

Wardrobe 0,59 0,95  

Distributor  0,96   

Room 7,45 8,09  

Corridor 5,00   

Room 2 12,05 13,70  

Room 3 8,59 12,24  

Bathroom 2 5,50 6,59  

Room 4 14,75 17,80  

Bathroom 3 5,53 7,03  

Dressing room 5,68 9,16  

Balcony   4,75 

Terrace   37,87 

FIRST FLOOR     

Room 56,88 75,96  

Office 31,36 36,40  

UNDERGROUND FLOOR    

Utility room 1 4,46 6,51  

Gym 61,63 68,72  

Utility room 2  5,61 6,67  

Laundry 8,47 10,30  
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Bathroom 3,09 4,37  

Garage 75,31 83,76  

Room 20,88 25,79  

Deposit 8,13 10,99  

TOTAL USABLE SPACE 450,02   

TOTAL BUILT SPACE  532,21  

TERRACE SPACE   42,62 
 
 
 
 
HOUSING A  
 

 
USABLE 

SPACE (m2) 
BUILT SPACE 

(m2) 
TERRACES 
SPACE (m2) 

GROUND FLOOR     

Living room – Dining room 47,26 55,13  

Kitchen 23,07 27,82  

Entry and stairs 17,97 21,09  

Terrace   37,87 

FIRST FLOOR     

Room 1 12,41 14,99  

Room 2 11,91 14,24  

Distributor 20,98 22,44  

Bathroom 1 8,71 10,81  

Room 3 21,26 54,56  

Bathroom 2 9,62 12,29  

TOTAL USABLE SPACE 152,19   

TOTAL BUILT SPACE  233,31  

TERRACE PACE   31,87 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOUSING B  
 

 
USABLE 

SPACE (m2) 
BUILT SPACE 

(m2) 
TERRACES 
SPACE (m2) 

GROUND FLOOR     

Room 1 12,45 15,57  

Bathroom 1 5,91 7,22  

Room 2 12,05 13,98  

Room 3 8,59 12,35  

Bathroom 2 5,50 6,59  

Living room – Dining room – Kitchen 32,84 38,41  

Hall 6,17 6,42  

Corridor 5,93 5,93  

Terrace   3322,,0022 

TOTAL USABLE SPACE 89,94   

TOTAL BUILT SPACE  106,47  

TERRACE SPACE   3322,,0022 

2.2.6 Compliance with regulations 

It has to be emphasized that the object of the division of the house is to conduct it with the least 

possible budget. That is, touching the minimum of aspects, since it is a project that is carried out in 

reality, economically and practically. 

 

Apart from the subsidiary regulations of Sant Llorenç de Morunys, the project must comply with Decree 

141/2012 of October 30, which regulates the minimum conditions of habitability of the houses and the 

certificate of habitability. 

 
Annex 1. Apartat 2. Requisits d’habitabilitat exigibles als edificis d’habitatges. 

 2.1. Accessibilitat. 
Tots els edificis plurifamiliars d’obra nova i els que resultin de la reconversió d’un edifici 

existent i d’obres de gran rehabilitació que afectin el conjunt de l’edifici han de disposar d’un 
itinerari accessible per accedir a cada un dels habitatges. Excepcionalment, en els casos 
d’impossibilitat tècnica i que l’entorn existent no ho permeti, s’haurà de garantir l’itinerari 
practicable o preveure espais suficients per poder instal·lar en el futur el productes de suport 
necessaris per disposar d’aquests itineraris.   

 
Initially, it does not comply with section 2.1 of accessibility, since, as I mentioned before, in order to 

access the main door of the house, two steps must be overcome. However, as this section says, in the 

case of technical impossibility, the placement of support products should be foreseen. In the case of this 
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project, it is impossible to access from another place in the house without having to overcome slopes. 

Therefore, the placement of a ramp to the main access of the building will be foreseen for the future. 

 
Annex 1. Apartat 3. Requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges. 
3.1. Habitabilitat i ocupació. 

Tots els habitatges han de constar, com a mínim d’una estança o sala d’estar menjador, 
una cambra higiènica i un equip de cuina; i tenir una superfície útil interior no inferior a 36 m2.  

 
In this case, the two houses that result from the division comply with the requirements. One of the 

housing, in this case, housing B, will have to comply with Annex 1. 

 
3.4. Accessibilitat. 
3.4.1.a) Si l’habitatge es desenvolupa en un nivell ha de tenir practicables els espais següents: 
l’accés, una cambra higiènica, la cuina, un espai d’ús comú i una habitació.  
3.4.1.b) Si l’habitatge es desenvolupa en diferents nivells ha de tenir practicables els espais 
següents: l’accés, una cambra higiènica, la cuina i un espai d’ús comú o una habitació.  
 

The whole housing B, which is the one that will count as a new home, and therefore must comply with 

what is mentioned in the point 3.4 of Annex 1, is developed in one single floor, which has: access, two 

hygienic chambers, a kitchen, a space for common use, three bedrooms and a terrace. 

 

Housing A, in this case, would not comply with, as it would be located in the housing section that is 

developed at different levels. The access, the hygienic room, the kitchen and an area of common use or 

a room are not usable. However, this is solved below. 

 

For the purpose of the project, which is the division of a home into two, it must comply with Annex 4 

Conditions of habitability of the houses resulting from rehabilitation interventions or large rehabilitation 

of existing building. Section 2, Group E, says: 

 
Grup E (Annex 4 apartat 2) 

Intervencions: augment del nombre d’habitatges per divisió d’habitatge preexistent (≤50% de 
la totalitat dels habitatges). 
Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents: 
Apartat 2 íntegrament exempt, excepte 2.2.1 
Apartat 3.5: mínim de 2,40 m en comptes de 2,50 m, la resta igual.  
Un dels habitatges hauria de tenir la consideració d’usat i donar compliment a l’annex 2 
excepte pel que fa a la superfície útil, que ha de tenir una superfície útil mínima de 36 m2 
 

As you can see, one of the housings will be considered a used housing. In the case of this project, it will 

be Housing A the one that will be given this consideration. So, it must meet the requirements of Annex 

2. 
 
Annex 2. Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges preexistents, construïts amb 
anterioritat a l’11 d’agost de 1984. 
Apartat 1. Composició. 

Tots els habitatges usats o preexistents han d’estar compostos, com a mínim, per una 
sala, una cambra higiènica i un equip de cuina. 

 
Here, the problem of housing A is solved, since being the one with the consideration of used housing, 

the only aspect that must be fulfilled is that it has to be composed, at least, by a room, a hygienic room 

and a kitchen. The distribution of those elements is not taken into account. 

 

The rest of the regulations are resolved and justified in the habitability compliance plan. 
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2.3 BUILDING FEATURES 
 

The projected building will provide with features of functionality, safety and habitability that will 

guarantee the requirements of the CTE, in relation to the basic requirements of the LOE, as well as 

responding to the rest of the regulations that apply. 

 

The general requirements to be completed with in the whole of the building, which depend on their 

characteristics and location, and which are grouped as follows, are specified below: 

 

- Functionality  Use: Habitability conditions of the housing 

   Accessibility 

- Security  Structural 

   In case of fire 

   Use 

- Habitability  Salubrity 

   Protection against noise 

   Energy saving 

 Other functional aspects of the building elements or facilities for a satisfactory use of 

the building.  

 
2.3.1 Conditions of functionality of the building related to the use 
 
The design of the building responds to the habitability conditions determined by the D 141/2012 

"Minimum housing conditions and habitability certificate conditions". Thus, the basic requirement of use 

established in the LOE is met. 

The two houses will be able to obtain, therefore, the corresponding certificate of habitability: 

In particular, housing A consists of: 

 

E-M 5>H>8 8>H>12 H>12 C CH 
Other 
pieces 

Maximum 
occupation Usable space 

1 0 1 2 1 2 1 9 152,19 m2 

And Housing B consists of: 
 

E-M 5>H>8 8>H>12 H>12 C CH 
Other 
pieces 

Maximum 
occupation Usable space 

1 0 1 2 1 2 2 9 89,94 m2 

 

2.3.2 Structural Security 
 

It is intervened for structural effects, as a window is opened to one of the facades of the house. 

Therefore, a load-bearing wall is being touched. A shoring must be performed in order to open the hole 

to place the window. 

 

2.3.3 Safety in case of fire 
 

The remodeling job to be done is small, that is, the changes that are made are the minimum ones, so it 

is not necessary to comply with the requirements of CTE DB SI. The division of a house into two houses 

increases the compartmentalization since dividers are made with a 15-cm wall, providing the divider 

with a EI-240 fire protection. 

 

- Conditions for the intervention of firefighters and external evacuation of the building 
 
Being a single-family house, the distance from the door of each new home to the exit door of the 

building is minimum (1.3 m), this being less than the 25 m established by the anti-fire regulations. 

 

- Conditions to limit the spread of fire 
 
In the two houses and the few common areas that there are, the dividers are composed of 15 cm 

ceramic brick with two-sided plaster, obtaining (according to the F1 table of DB SI), a resistance to fire 

rated as EI-240. 

     Figure 1: Table F1 DB SI 
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- Conditions to limit the external propagation of the fire 

 
A solid ceramic brick that is 30 cm thick, plastered on one side (outside), forms all the facades of the 

house. Some parts are finished with natural stone, and plastered on the inside, so the facades have a 

resistance to the fire of: REI: 240. 

 

- Fire resistance conditions of the structure 
 

- Conditions for evacuation of occupants 
 

The evacuation of the occupants is planned by the main entrance door to the building, which is 80 cm 

wide and can evacuate 160 people. The consideration of people for the housing is 6, so the total 

evacuation of occupants would be 12 people. As a result, the requirements are perfectly met. 

 

2.3.4 Security of use and accessibility 
 

- Conditions to limit the risk of impact or trapping 
 
The clearance, both in common areas and in the housings must be higher than 2.20 meters, established 

in the CTE DB SUA. The entrance doors to the houses must surpass 2,00 m. In the case of this project, 

the two entrance doors to the houses are 2,10 meters high. The interior doors of the two houses have 

the same height as the entrance doors. 

 

2.3.5 Salubrity 
 

As it is an action to be carried out in an existing building, in a single home, the parameters that are 

changed and which are technically and economically justified by the low magnitude of the job to be 

carried out will be specified. 

 

- Protection against moisture 
 
2.3.5 Collection and evacuation of waste 
 
Given the nature of the intervention, only the obligatory requirements are required in the newly built 

housing, consisting of the prediction of location of the different storage waste bins. 

 

The volume allocated for each fraction is determined by table 2.3 of CTE HS 2, for P = 4, being P the 

number of habitual occupants of the house. 

 
Figure 2: Table 2.3 CTE HS-2 

 
The same CTE indicates that the minimum volume for each fraction is 45 dm3, each of them occupying 

30x30 cm in each floor. 

 

In this section we want to specify that although the collection of waste is only planned in the house that 

has new construction (housing B), housing A also fulfills the collection of waste, since in Sant Llorenç de 

Morunys the door-to-door waste-collection system is carried out. 

 

2.3.7 Protection against noise 
 
Given the nature of the intervention, the CTE DB HR is outside the scope of application, as it is written 

in point II "Scope of application", section d) of the aforementioned document. 

 
II. Àmbit d’aplicació 

d) les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació en els edificis existents, 
excepte quan es tracti de rehabilitació integral. Així mateix queden excloses les obres de 
rehabilitació integral dels edificis protegits oficialment en raó de la seva catalogació, com bens 
d’interès cultural, quan el compliment de les exigències suposi alterar la configuració de la seva 
façana o la seva distribució o acabat interior, de manera incompatible amb la conservació 
d’aquests edificis.  

 
 
2.3.8 Energy saving 
 
NO WORSENING 

With the actions to be carried out in this project, the Energy Saving Conditions existing in the home will 

not be worsened. The new openings that will be placed, will be made of aluminum and double glazing, 

as are some of the housing openings (those that have been changed lately). Others are made of wood 

and simple glass. 
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It will be specified later, in the section of the corresponding installation. But to achieve a more 

sustainable building, solar panels will be placed that will give energy for the production of ACS hot 

water. And the corresponding installation will be carried out in order to use geothermal energy for the 

heating installation. 

 
LIMITATION OF ENERGY DEMAND 
 
The classification of the climatic zone is defined by an annex of DB SE HE and by the Province of Lleida 

and Solsonès region. It corresponds to D3 with an altitude of 131. 

 

- Dividing walls between units of use and common areas 
 
The new dividing walls that limit the houses and common areas must meet the requirements of Table 

2.4. 

 

The new dividing walls that limit the two houses must meet the requirements of Table 2.5. 

 

All the previously named dividing walls are made with a set consisting of two 7 cm wall sheets. 

This solution has a thermal transmittance of U = 0.72. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 Figure 3: Table 2.4 i 2.5 CTE DB SE HE 
 
 
 
 

PERFORMANCE OF THERMAL INSTALLATIONS. DB HE 2 - RITE 
 

In compliance with the dictation in the RITE, the houses of the present project have the installation of 

heating only by means of radiators and production of hot water in a mixed gas oil boiler. In the 

appendix, a geothermal installation project is attached, since one of the options is to place it in order to 

serve the two houses. The project is from a house situated 4 streets above, where the present object is 

located, so in this case, it would also be feasible. 

 

The chosen radiators system is the one currently used, that is, water radiators in a bitubular circuit with 

a total of 15 radiators per housing. 

 

At the moment, they have two thermostats, one that controls the room area, and another that controls 

the living-dining room, kitchen and first floor area. Therefore, the thermostat that controls the room area 

can be reused as the thermostat of the housing B. The one in the housing A, however, will have to be 

reinstalled, since it is currently located at the common area of distributor of the two houses. This will be 

placed at the entrance of the house A. 

 

All the spaces that have to be heated are connected by the conducts, which do not pass through non-

heated areas and therefore do not need to be isolated. 

 

Housing A reuses the kitchen that is currently there, so smoke extraction is solved. However, in housing 

B, a new kitchen is made in the place where currently there is a room. Therefore, the evacuation of 
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fumes must be solved. This will be done through a conduit that will make its way on the facade and will 

climb up to the roof. 

 

A heating installation is planned according to the powers of the following table: 

 

HOUSING A 

 

SPACE  
 

SURFACE (cm2) FACTOR A FACTOR B 
 

FACTOR C 
 

KW*H 

Room 1 1122,,4455 1155,,5577    

Toilet 1 5,91 7,22    

Room 2 12,05 13,98    

Room 3 8,59 12,35    

Toilet 2 5,50 6,59    

Living room-
Kitchen-Dining 
room 

32,84 
38,41  

  

Hall 6,17 6,42    

Corridor 5,93 5,93    

Terrace   3322,,0022     

TOTAL      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Division of a single-family housing into two houses 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Divisió d’un habitatge unifamiliar aïllat en dos habitatges 
 

3

2 DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PROJECTE 
 
2.1 Certificació energètica: 
 
 
(S’adjunta a continuació la certificació energètica dels dos habitatges, A i B. No es disposa de l’etiqueta 

ja que no s’ha acabat el procés de tràmit del certificat, ja que no es realitza el projecte) 
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2.2 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT DEL PROJECTE: 
 
DIVISIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN DOS HABITATGES. 
  
1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.  
 
El present Estudi de Seguretat i Salut estudia l’emplaçament de les obres a realitzar al carrer Camí de 
la Torreta nº6 de Sant Llorenç de Morunys tenint en compte els accessos i els emplaçaments per els 
equipaments propis encomanats a l’estudi de Seguretat i Salut. 
 
2. SITUACIÓ DE LES OBRES  
 
L’emplaçament de l’ obra es el propi Carrer Camí de la Torreta, 6 de Sant Llorenç de Morunys. 
 
TELÈFONS D’INTERÉS. 
 

Consultori local Plaça de les Eres s/n 25282 Sant 
Llorenç de Morunys. 

 

Policia Local Carrer de la Regata, 1 25280 
Solsona  

 

Centre Sanitari del Solsonès Plaça de n’Antoni Guitart, 1, 
25280 Solsona 

 

TCS Sant Llorens de Morunys Carretera de Solsona, 9 25282 
Sant Llorenç de Morunys 

 

Bombers Carrer de la Creueta s/n 25282 
Sant Llorenç de Morunys 

 

 
3. PROMOTOR   
 
El promotor del projecte és el Senyor Robert Herrada Vilà, amb domicili al carrer Camí de la Torreta, 6 
de Sant Llorenç de Morunys, que es qui encarrega la redacció del present Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, com a promotor de les obres.   
 
4. AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.   
 
L’Estudi de seguretat i salut ha estat redactat per Júlia Herrada Bolló arquitecte tècina, col·legiat 
número XXX al Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Catalunya i amb domicili professional al Carrer 
Ganduxer, 5 5º7ªB de Barcelona 08021.  
 
5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Es tracta d’un projecte de divisió d’un habitatge unifamiliar aïllat en dos habitatges. Aquest habitatge 
està situat al carrer Camí de la Torreta, 6, del municipi de Sant Llorenç de Morunys, comarca del 
Solsonès, promogut per al seu propietari Sr. Robert Herrada Vilà. 
 
Actualment a la parcel·la existeix un edifici ja construït i habitable, del qual es vol realitzar les mínimes 
obres per aconseguir dividir l’habitatge en dos habitatges. Així que les característiques de les obres a 
executar majoritàriament es poden descriure com “reestructuració” (art. 31.8.E).  
 
La planta subterrània actualment es destina a aparcament de tres cotxes, on també hi ha una part que 
està destinada a taller, una sala de gimnàs, tres magatzems, bugaderia, 1 lavabo, 1 habitació i el 
dipòsit d’aigua que també s’utilitza com a magatzem.  

La planta subterrània actualment es destina a aparcament de tres cotxes, on també hi ha una part que 
està destinada a taller, una sala de gimnàs, tres magatzems, bugaderia, 1 lavabo, 1 habitació i el 
dipòsit d’aigua que també s’utilitza com a magatzem. Aquesta planta no es pretén modificar-la, ja que 
serà compartida pels dos habitatges; un d’ells tindrà accés directe a aquesta planta, en canvi, l’altre 
habitatge tindrà accés exterior per la rampa d’entrada.  
 
Actualment, la planta baixa es destina a sala d’estar, menjador-cuina, 2 cambreshigièniques, 4 
habitacions i un vestidor. Una vegada realitzada la divisió, aquesta planta quedarà destinada a: Sala 
d’estar de l’habitatge 1 i a la totalitat de l’habitatge 2: 3 habitacions, 2 cambres higièniques i un 
programa funcional de Sala-Menjador-Cuina. 
 
A la planta primera, el programa funcional actual està format per sala d’estar i despatx. Una vegada 
realitzada la modificació, aquesta planta quedarà destinada totalment a l’habitatge número 2, disposant 
de: 3 habitacions i 2 cambres higièniques. 
 
6. CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS 
 
L’emplaçament a rehabilitar es troba a l’extraradi de Sant Llorenç de Morunys. L’amplària del carrer es 
de 6 metres de manera que no serà necessària la utilització de maquinaria de poca dimensió per a 
realitzar els treballs necessaris.  
 
7. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
 
El pressupost d’execució material del projecte, que només te en compte els costos directes e indirectes 
aplicats a cada partida de l’obra, ascendeix a 96.849,15 NORANTA SIS MIL VUIT-CENTS 
QUARANTA-NOU AMB QUINZE EUROS sobre els quals s’aplica un benefici industrial i unes despeses 
generals de un 19% sobre l’anterior xifra.  
 
8. ACCÉS A LES OBRES 
 
Es preveu un accés a l’obra pel carretera de Solsona, carrer de les Set Riberetes, Carrer de la Serra 
del Verd, Carrer dels Emprius i carrer Camí de la Torreta. 
 
9. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Es preveu que les obres tinguin una duració de tres mesos i que comencin l’any 2022. 
 
10. NÚMERO DE TREBALLADORS 
 
Es preveu que les tasques a realitzar es puguin fer amb un pro-mig de 3 treballadors segons en quina 
fase del projecte es trobin. 
 
11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT DE LES EMPRESES I 
TREBALLADORS 
 
Treballador: 
 
1. Part d’alta a la SS. 
2. Fotocòpia del DNI 
3. Certificat mèdic “APTE” 
4. Lliurament EPIs 
5. Curs de Seguretat i Higiene en el treball 
6. Autorització per a la utilització de maquinària i vehicles especials. 
 
Empresa: 
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1. Contracte Servei de Prevenció. 
2. Certificat de descoberts de la Seguretat Social 
3. Certificat de l’Agència Tributària 
4. Adhesió al Pla de Seguretat o Pla de Seguretat. 
5. Recurs preventiu 
12. SERVEIS D’OBRA   
 
Al ser una divisió d’un habitatge que ja compleix totes les normatives d’habitabilitat, i per tant, està dotat 
de totes les instal·lacions necessàries, no serà necessària la instal·lació provisional de cap tipologia 
d’instal·lació. 
 
13. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ   
 
13.1 Riscos de danys a tercers:   
Els riscos que durant les diferents fases d'execució de l'obra poden afectar les persones o objectes són 
els següents:  
- Caiguda de persones al mateix nivell  
- Caiguda d'objectes  
- Atropellaments  
- Col·lisions amb obstacles a la vorera  
  
13.2 Mesures de protecció a tercers:   
Es consideren les mesures de protecció següents per tal de cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra:  
• Caldrà preveure un sistema d’enllumenat provisional mentre s’estiguin realitzant els treballs pel pas de 
vianants al voltant de l’obra.  
• Es protegirà l’obra mitjançant tanques i s’impedirà l’accés a qualsevol persona aliena a l’obra.  
• Es protegirà tota la zona on sigui possible la caiguda de cascots.  
• Durant les fases que impliquin possibles riscos per als vianants es prendran les mesures que 
corresponguin i haurà un operari a peu de carrer avisant i desviant als vianants i vehicles que passin a 
prop del radi d’acció.  
• No s’acumularà runa a la via pública, es recollirà immediatament, per evitar caigudes al mateix nivell 
dels vianants.  
• Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, durant la maniobra de 
descàrrega es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles 
per fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de 
separació d’àrees. Es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de 
la situació de perill.  
• Xarxa teló de malla, cobrint la bastida tubular que eventualment es pugui col·locar a la façana per a 
reduir la proliferació de pols i impedir la caiguda d’objectes a la via pública.  
• Conducció contínua d’evacuació de brossa, preferiblement amb mòduls articulats de polièster, per a 
reduir el nivell de soroll de les descàrregues, amb abocament directe a contenidors o si elàstic d’aplec 
al nivell de carrer. Els contenidors aniran tapats amb una xarxa o tela per impedir la dispersió de la 
pols.  
  
14. PREVENCIÓ DEL RISC 
 
14.1 Informació  
 
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació dels 
riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.  
 
14.2 Formació   
 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l‘obra, l’exposició i la informació dels mètodes de treball i 
dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir.  
 
Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l‘obra ha rebut formació en matèria de seguretat i 
salut, mitjançant els corresponents certificats de formació de cadascun dels treballadors.  
 
Caldrà acreditar el recurs preventiu de cada una de les empreses que participin en l’obra, mitjançant el 
corresponent certificat del treballador designat. Aquest haurà de tenir acreditada la qualificació i 
l’experiència necessària en les activitats o processos que es refereixen a continuació* i tinguin com a 
formació preventiva mínima les funcions de nivell bàsic. La presència dels recursos preventius, serà 
necessària quan:  
 
• *Quan els riscos puguin agreujar-se o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la 
concurrència d’operacions diverses que es desenvolupin successivament i simultàniament i que facin 
precís el control de la correcta aplicació del mitjans de treball. • * Quan es realitzin activitats o 
processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o com riscos especials (treballs 
amb riscos especialment greus de caiguda en alçada)  
  
• * Quan la necessitat de dita presència sigui requerida per la inspecció de treball i Seguretat Social.  
  
14.3 Medicina Preventiva i Primers Auxilis  
  
Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari.  
 
S’haurà d’informar en un rètol visible a l‘obra, de l’emplaçament més proper dels diversos centres 
mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats Laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s’ha de 
portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.  
 
Tot el personal que comenci a treballar a l‘obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es 
repetirà al cap d’un any. Els treballadors tindran el certificat d’apte per les activitats que desenvolupi.  
 
El consultori mèdic d’atenció primària de Sant Llorenç de Morunys es troba a la plaça de les Eres s/n 
25282 de Sant Llorenç de Morunys el número de telèfon és el 973 492 510. El recorregut des de 
l’emplaçament de l’obra (A) fins al Consultori mèdic d’atenció primària (B) és el següent: 
L’hospital amb servei d’urgències més proper a Sant Llorenç de Morunys, es troba a Solsona a la Plaça 
de n’Antoni Guitart, 1 25280 de Solsona. El telèfon és el 973 481 172. Des de Sant Llorenç de 
Morunys: 
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Afegim un plànol de les proximitats de l’hospital a Solsona: 
 
 

 
 
 
14.4 Instal·lacions Mèdiques   
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.   
  
15. PLA DE SEGURETAT   
 
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans 
i mètodes d'execució.   
 
Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut en execució d'obra.   
 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, 
amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns.  
 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als 
serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la comunicació 
d'obertura de centre de treball, com es preceptiu.   
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions 
en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, 
requerirà l'aprovació del coordinador.   
  
16. LLIBRE D'INCIDÈNCIES   
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A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a 
disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals 
podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment.  
 
17. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT   
 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de 
seguretat.   
 
En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència 
mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista 
 
En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència 
mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista realitzarà una 
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat 
l'accident.   
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de 
l'obra, on s'especificarà:  
 
- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.  
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.  
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.  
- Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el 
dia següent al de l'accident com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de 
mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció ales 
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 
 
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment 
correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions 
respectives. La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, 
o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat 
funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís 
metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista 
de l'obra. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 
 
18. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un 
període de vida útil. 
 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada peça o 
equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 
reposades immediatament. L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si 
mateix. 
 
19. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Cada contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat 
del personal que intervé a l'obra. 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més 
freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què 
estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
 
CASC: 
El casc ha de ser d’ús personal i obligat en les obres de construcció. 
Ha d’estar homologat d’acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball 
de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.Les característiques principals són: 
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a1.000 V. 
- Pes: no ha d’ultrapassar els 450 g. 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat 
utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors 
en contacte amb el cap. 
 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que 
hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) 
homologat d’acord amb la Norma tècnica reglamentària T-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-
80, BOE núm. 37 de 12-02-80.Les característiques principals són: 
 
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar). 
 
- Pes: no ha d’ultrapassar els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes 
han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, 
BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 
GUANTS: 
 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, etc.), 
cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
- cotó o punt: feines lleugeres 
- cuir: manipulació en general 
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
- lona: manipulació de fustes 
 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica 
reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 
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Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons 
la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 
02-11-75. 
 
PROTECTORS AUDITIUS: 
 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80DB (A), 
és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. Aquests protectors han 
d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2,Resolució de la DG de Treball de 
28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 
 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i 
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o 
pantalles. Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i 
MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
 
ROBA DE TREBALL: 
 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, 
facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. La roba ha de ser 
de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil 
de netejar. 
 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls lliurarà roba 
impermeable. 
 
20. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer 
de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de 
ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 
BARANES: 
 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. Hauran de tenir 
la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima 
de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entompeu. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord ambla seva 
funció protectora. 
 
ESCALES DE MÀ: 
 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. 
La longitud no passarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. Tindran un ancoratge 

perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. Tant la pujada com la baixada 
per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 
21. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, d'acord 
amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 
 
SERVEI MÈDIC: 
 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat .Tot el 
personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà depassar el 
reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels 
treballadors ja contractats. 
 
22. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa 
el conveni col·lectiu provincial del sector. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats 
de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de 
Seguretat i Salut. El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que 
s'hagi consumit. 
 
 
 
23. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, 
al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 
337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
24. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut que 
siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del 
projecte d'execució. 
 
25. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE 
SEGURETAT I AVÍS PREVI 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que 
assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997. 
 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-
24 de Barcelona, abans de l’inici de les obres. 
 
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97. 
 
26. UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 
 
16.1 Demolició, desmuntatge i retirada de paviments i elements de mobiliari existents. 
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26.1.1.- Definició i descripció. 
26.1.1.1 Definició : 
 
La demolició consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’element constructiu 
auxiliat per eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.).L’evacuació d’aquestes 
runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala carregadora, traginadora 
de trabuc ”dumper”, etc.).Caldrà preveure un sistema d’enllumenat provisional mentre s’estiguin 
realitzant els treballs pel pas de vianants al voltant de l’obra, ja que l’enllumenat existent es retirarà. 
 
 
26.1.1.2 Descripció: 
 
La demolició s’ha de realitzar de repicant tot els paviments existents un cop s’ha fet el desmuntatge de 
tot el mobiliari urbà. Prèviament s’haurà desconnectat totes les instal·lacions, especialment les de la 
font i elements d’enllumenat existent. S’ha de realitzar l’evacuació immediata de les runes, per evitar 
l’acumulació d’aquestes en el forjat inferior. 
Per realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de 
transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació. Per realitzar la demolició serà 
imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les subactivitats següents: 
 
a) Operaris especialitzats en la realització d’enderrocs. 
b) Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
c) Operadors de grua per a l’hissat de runes. 
 
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la demolició : 
 
a) Maquinària : compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió 
portacontenidors, grua mòbil, etc. 
b) Una organització òptima de l’obra : accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap 
dificultat, àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de 
forma acurada i segura els treballs de demolició., etc. 
c) Eines manuals. 
d) Instal·lació elèctrica provisional d’obra per la il·luminació i l’alimentació de les màquines elèctriques. 
e) Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes. 
 
26.1.2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 
 
Editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos 
més importants. I en la seva avaluació s' han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l' obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el 
Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d'octubre. L'objectiu principal 
d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, 
controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Aval.del 

risc 
Caiguda de persones a diferent nivell ALTA MOLT 

GREU 
CRITIC 

Caiguda de persones al mateix nivell ALTA GREU ELEVAT 

Caiguda d’objectes per desplom MEDIA MOLT 
GREU 

ELEVAT 

Caiguda d’objectes ALTA GREU ELEVAT 
Trepitjades d’objectes ALTA GREU ELEVAT 
Cops contra objectes immòbils ALTA LLEU MEDI 
Cops amb elements mòbils de 
maquines 

BAIXA GREU BAIX 

Cops d’objectes o eines MEDIA LLEU BAIX 
Projecció de fragments o partícules MEDIA LLEU BAIX 
Sobreesforços BAIXA LLEU INFIM 
Contactes tèrmics BAIXA GREU BAIX 
Contactes elèctrics MEDIA MOLT 

GREU 
ELEVAT 

Inhalació o ingestió de substancies 
nocives 

MEDIA LLEU BAIX 

Exposició a radiacions MEDIA GREU MEDI 
Explosions BAIXA MOLT 

GREU 
MEDI 

Incendis BAIXA GREU BAIX 
Causats per éssers vius BAIXA LLEU INFIM 
Atropellaments i cops contra vehicles BAIXA GREU BAIX 
Manipulació de materials tallants ALTA LLEU MEDI 
Malalties causades per agents 
químics. 

MEDIA GREU MEDI 

Malalties causades per agents físics. MEDIA GREU MEDI 
26.1.3.- Norma de Seguretat 
 
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així 
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat possible. 
 
Abans de la demolició : 
 
• L’obra s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la 
calçada s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals 
de seguretat vial corresponents. 
• S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits. 
• S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents a demolir. 
• S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació 
de pols durant la realització dels treballs. 
• S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 m 
A) per a l’alimentació de sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la 
maquinària elèctrica (muntacàrregues). 
• Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis, per 
observar si aquestes progressen. 
• Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització de 
seguretat en el treball necessària. 
 
Durant la demolició : 
 
• Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 
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• En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents 
baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical. 
• Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant 
rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt. 
• L’abatiment d’un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus 
punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de 
l’element que permeten el descens d’una manera lenta. 
• En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
• Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
• S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o 
altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar l ajornada, deixar l’obra neta i 
endreçada. 
• En finalitzar la jornada no podran quedar elements en un estat inestable que el vent, les condicions 
atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.• Per a la limitació de les zones 
d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a braç, tancant la totalitat 
d’aquesta zona. 
• Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
• A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraranen tot 
moment casc, botes de seguretat i granota de treball. 
• En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al 
treballador, aquest emprarà guants de cuir. 
• En cas que es generi pols es regaran les runes. 
• En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els 
treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les 
vies respiratòries. 
• En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres 
de protecció contra impactes mecànics. 
• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, 
l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 
Després de la demolició : 
 
• Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar 
les possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament. 
• S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així iniciar els treballs de construcció del nou 
edifici. 
 
26.1.4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme ala 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.(Art. 7 RD 1627/1997) 
 
26.1.5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: i Treball 
manual de demolició pels operaris especialitzats: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó de seguretat. 
- Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 
ı_Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Maniguets de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
ı_Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
ı_Treballs de transport horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 
ı_Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). Els Equips de Protecció individual hauran de complir en 
tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD1407/1192, del 20 de novembre, 
i les corresponents Normes UNE. 
26.2.Moviments de terres i execució de rases per pas d’instal·lacions. 
26.2.1.- Introducció. 
26.2.1.1. Definició: 
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És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futura 
urbanització. 
 
26.2.1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 
 
Esplanacions: 
- desmunts. 
- terraplens. 
Excavacions de rases i pous. 
 
En el cas d’aquest projecte, un cop realitzades les demolicions, els moviments de terres es limitaran a 
les excavacions de rases i pous i a l’explanació per a la preparació de les subbases dels paviments. 
 
26.2.1.3 Observacions generals: 
 
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada de terres, 
per aquest motiu s’ha de:• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de 
desenvolupar amb tots els recursos humans i tècnics. 
 
• Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos. 
• Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat 
s’establiran els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les 
zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 
• Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, maquinària 
per al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; 
previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les 
Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la 
maquinària. 
 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra 
amb els mínims riscos d’accidents possibles. 
 
26.2.1.- Definició i descripció. 
 
26.2.1.1 Definició: 
 
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel obert. Pou: 
Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 
 
26.2.1.2 Descripció : 
 
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de profunditat. La secció 
transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. L’excavació es podrà 
realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. El nivell freàtic es trobarà a una cota 
inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat 
artificialment. 
 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar 
segons les característiques del terreny. 
Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent: 
 
Conductors de maquinària per realitzar l’excavació. 
 

Operaris per realitzar l’excavació manual. 
 
Operaris pels treballs d’estretament. 
 
Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament de terres. 
 
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en 
maquinària de moviment de terres, és a dir : 
 
a) Màquines excavadores. 
b) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
 
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 
- Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui 
necessari, ventilació. 
 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part 
inferior. 
 
El destrebament es realitzarà en el sentit invers. 
 
26.2.2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més 
importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte 
d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i 
la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24d’octubre. L’objectiu principal 
d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas 
controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Aval.del 

risc 
Caiguda de persones a diferent nivell MEDIA GREU MEDI 
Caiguda de persones al mateix nivell BAIXA LLEU INFIM 
Caiguda d’objectes per desplom ALTA MOLT 

GREU 
CRITIC 

Caiguda d’objectes MEDIA LLEU BAIX 
Trepitjades d’objectes ALTA GREU ELEVAT 
Cops contra objectes immòbils MEDIA LLEU BAIX 
Cops amb elements mòbils de 
maquines 

MEDIA LLEU BAIX 

Cops d’objectes o eines BAIXA GREU BAIX 
Projecció de fragments o partícules MEDIA LLEU BAIX 
Sobreesforços BAIXA MOLT MEDI 
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GREU 
Contactes tèrmics MEDIA MOLT 

GREU 
ELEVAT 

Contactes elèctrics BAIXA MOLT 
GREU 

MEDI 

Inhalació o ingestió de substancies 
nocives 

BAIXA GREU BAIX 

Exposició a radiacions ALTA MOLT 
GREU 

CRITIC 

Explosions MEDIA GREU MEDI 
Incendis MEDIA GREU MEDI 
 
26.2.3.- Norma de Seguretat. 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que 
ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives pera l’execució de l’ obra 
restant. Si encara no fos així, es construirien. 
 
PROCÉS 
 
Rases 
 
• El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat. 
• Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i 
amb la corresponent experiència. 
• No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una 
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 
• En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar 
l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència. 
• S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 
• Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments tensant els 
estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües 
superficials.  
• Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o 
d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 
• S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements 
de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de 
conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la 
superfície. 
• En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin de 
tenir utilitat. En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant per la part 
inferior del tall. 
• La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de lar asa, suposant 
que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la 
rasa amb un capcer. 
• L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els0,70m. 
encara que el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui 
clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus 
corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent 

anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a 
què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 
• Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es 
prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 
• Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu 
d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en 
perfecte estat. 
• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales 
necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. 
Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a 
mínim. 
• L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran 
a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 
• Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les 
excavacions corresponents. 
• No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament. 
• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran 
tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de 
protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 
• En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
• En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 
cm. el nivell superficial del terreny. 
• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, 
d’una provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a 
l’estrebament i es reservaran per l’equip de salvament, així 
com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que 
puguin accidentar-se. 
• El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
• En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis 
afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, 
clavegueram). 
• Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o 
estigui instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran prospeccions 
per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa 
subministradora de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar 
els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric. 
• Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat 
el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la 
rasa, haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es 
permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 
• En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada 
corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 
• Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar el cinturó 
de seguretat convenientment lligat. 
• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat dec uir en 
terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 
• En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 
• S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
• Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha 
de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb 
anterioritat, incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, en els talls que sigui precís. 
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• El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques ambla major seguretat en la 
mesura del possible. 
• S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància 
entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres.• A mesura que 
s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les disposicions 
exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i 
dirigit per personal competent i amb la deguda experiència. 
• Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que 
facilitin la ràpida evacuació dels treballadors. 
• Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip 
auxiliar de bombeig. 
• En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
• S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 
• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, 
en la mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 
• S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc. 
• Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i els 
entorns del pou. 
• Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat 
i alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència. 
• Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de : 
 
a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com d’una 
balda de seguretat instal·lada al seu mateix ganxo. 
d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des de 
la part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega sense cap risc per la seva part de 
caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment lligat. 
e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest 
es trobi al capdamunt del pou. 
f) El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera 
que no es pugui desfermar . 
g) Els torns que es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que 
es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill. 
h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint 
de protecció. 
i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà de comprovar abans de començar cada jornada. 
j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva 
capacitat. 
k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 
 
• Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc 
canalitzat cap al lloc de treball. 
• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat 
major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent. 
• En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es 
realitzarà un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2metres i en 
cas de trànsit de vianants a 1 metre. 
• En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, 
per la nit, mitjançant punts de llum destellants. 
• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en 
terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 
• Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 

• Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per 
evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 
• Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en 
bon estat, substituint-les posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 
• S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha 
de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada 
amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, als talls on sigui precís. 
Elements Auxiliars 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, que complirà amb la normativa següent: 
 
Escales de mà 
 
Grup compressor i martell pneumàtic 
 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
 
Dúmpers de petita cilindrada 
 
Retroexcavadora 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.(Art. 7 RD 1627/1997) 
26.2.4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per :- 
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 
• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat : 
 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme ala 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
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- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.(Art. 7 RD 1627/1997). 
 
26.2.5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 
 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Treball en rases i pous (operaris) : 
 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
26.3.Execució d’instal·lacions de sanejament, reg, aigua, enllumenat i electricitat. 
26.3.1.- Definició i descripció. 
26.3.1.1 Definició: 
 
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia 
elèctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt 
d’utilització. 
 
Instal·lació de reg i fontaneria: conjunt d’instal·lacions per a aigua (bombes, vàlvules, comptadors, etc.). 
 
Instal·lació de clavegueram: sistemes d’evacuació d’aigües brutes i pluvials. 
 
26.3.1.2 Descripció: 
 
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial 
(instal·lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa 
tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva 
corresponent caixa de connexions. 
 

S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, 
vídeo, megafonia, TV per cable, etc. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a un espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.). 
Per realitzar la instal·lació elèctrica, reg i clavegueram serà imprescindible considerar el següent equip 
humà: 
 
���Electricistes 
���Lampistes 
���Ajudes de paleteria 
���Operaris i gruistes per formigonar subbases d’imbornals i tubs de sanejament i col·locar-los. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de 
la instal·lació: 
 
���Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, camió formigonera, 
grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada per al transport auxiliar, maquinària, etc 
���Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora 
portàtil, etc. 
���Instal·lació elèctrica provisional. 
���Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
 
26.3.2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada 
pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més 
importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte 
d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, 
i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada 
en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24d’octubre. 
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al 
seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Aval.del 

risc 
Caiguda de persones a diferent nivell ALTA MOLT 

GREU 
CRITIC 

Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA LLEU INFIM 
Caiguda d’objectes MEDIA GREU MEDI 
Cops amb objectes o eines MEDIA LLEU BAIX 
Projecció de fragments o partícules ALTA LLEU BAIX 
Sobreesforços MEDIA GREU MEDI 
Contactes tèrmics BAIXA GREU BAIX 
Contactes elèctrics ALTA MOLT 

GREU 
ELEVAT 
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Manipulació de materials abrasius ALTA LLEU MEDI 
Malalties causades per agents 
químics. 

MEDIA GREU MEDI 

 
26.3.3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat. 
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 
 
PROCÉS 
 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 
les activitats anteriors (rases i pous). 
• Quan l’abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de 
conducció es trobaran convenientment ancorats i es pararà esment en netejar la canonada després del 
formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa d’accident. 
 
• Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de goma de canya 
alta. L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de 
seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 
ferides i erosions. 
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat,guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• En la fase d’obra d’obertura i tancament de rases, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar 
el risc d’ensopegades. 
• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització 
de les clavilles mascle-femella. 
• Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta 
limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre 
superfícies insegures. 
• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament(categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i 
substituïdes per altres en bon estat de manera immediata. 
• Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de la urbanització, l’últim cablejat 
que s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un 
lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 
• Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans 
d’iniciar-se, per evitar accidents. 
• Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les 
connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.• 
• La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i 
enterrats a rases. 
• A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous(MovEZ). 
• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 

• Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada 
d’aquests elements més cinc metres. 
• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals 
previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 
• Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de 
seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions 
no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 
5 metres. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 
26.3.4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10cm d’alçada. Els 
muntants (guarda cossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com màxim. 
- Extintor de pols química seca. 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.(Art. 7 RD 1627/1997). 
 
26.3.5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport: 
 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
• Treballs de formigonat : 
 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 
 
• Per als treballs d’ajuda de ram de paleta: 
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- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona 
- Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si cal. 
- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula la màquina de trepar. 
- Ulleres antiimpacte, si es manipula la màquina de trepar. 
 
• Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió) : 
 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
• Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 
 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
- Perxa aïllant. 
 
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
26.4 .Construcció de paviments. 
26.4.1.- Introducció. 
26.4.1.1 Definició: 
 
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/oaspecte. 
 
26.4.1.2 Tipus de paviments : 
 
• peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: 
pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 

• soleres: revestiment de sòls naturals amb capa resistent de formigó en massa, la superfície superior 
de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
dels elements necessaris per la seva construcció. 
 
Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, 
muntacàrregues, gruetes,etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros. El transport del material paletitzat 
des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
 
• operadors de grua. 
• enrajoladors i d’altres. 
• operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització 
dels paviments: 
 
• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita 
cilindrada per transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc. 
• Estris. 
• Eines manuals. 
• Presa provisional d’aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
26.4.1.3 Observacions generals: 
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes 
de bombatge pneumàtic de morters o assimilables. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions 
d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
26.4.2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. 
I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la 
gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 
constructiu, segons disposa l’Article del R. D. 1627/1997, de 24d’octubre. 
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al 
seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Aval.del 

risc 
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Caiguda de persones a diferent nivell BAIXA MOLT 
GREU 

MEDI 

Caiguda de persones al mateix nivell MEDIA GREU MEDI 
Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA LLEU INFIM 
Caiguda d’objectes BAIXA GREU BAIX 
Cops amb elements mòbils de 
màquines 

MEDIA GREU MEDI 

Projecció de fragments o partícules MEDIA LLEU BAIX 
Atropament per o entre objectes BAIXA GREU BAIX 
Sobreesforços BAIXA GREU BAIX 
Contactes elèctrics MEDIA GREU MEDI 
Inhalació o ingestió de substancies 
nocives. 

MEDIA GREU MEDI 

Contactes amb substancies 
càustiques 

MEDIA GREU MEDI 

Explosions BAIXA MOLT 
GREU 

MEDI 

Incendis BAIXA GREU BAIX 
Manipulació d’objectes abrasius ALTA LLEU MEDI 
Malalties causades per agents 
químics. 

MEDIA GREU MEDI 

 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i 
materials a granel. 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 
 
PROCÉS 
 
• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics  i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 
les activitats anteriors . 
• Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i 
senyalitzar el risc de pis lliscós. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a 
la grua. 
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb 
el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 
ferides i erosions. 
• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 
especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els30 Kg. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense lesclavilles mascle-
femella. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat 
si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 
Peces rígides 
• El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmonsper treballar 
en ambients amb pols neumoconiòtiques. 
• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el talladora sotavent, 
per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 
• Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la 
projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas 
de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 
• Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades. 
• Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas 
de no estar paletitzats i totalment fetes les vorades. 
• Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de 
les caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
• El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la 
càrrega. 
• Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de 
transport per evitar accidents per vessament de la càrrega. 
• Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes 
emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 
• Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies 
recentment solades. 
• Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, 
a on es vagi a col·locar. 
• Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà 
l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
• Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb 
rètol de “paviment lliscant” 
• Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents 
per risc elèctric. 
• Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte 
amb els raspalls i papers de vidre. 
• Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es 
realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir 
i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o 
làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant. 
• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), 
granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, 
màscara antipols. 
• Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents 
per descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 
• Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de 
“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 
• Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per 
contacte amb energia elèctrica. 
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• Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat 
• Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la 
màquina "desendollada de la xarxa elèctrica”. 
• Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament. 
 
26.4.4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
• Extintor de pols química seca. 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
 
- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
26.4.5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Pels treballs amb coles i dissolvents per paviment fusta: 
 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si s’escau. 
 
 
• Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
 
• Pels treballs de col·locació de paviment: 
 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
26.5.Instal·lació de font, elements de mobiliari, enllumenat, arbrat i jardineria. 
 
26.5.1.- Definició i descripció. 
26.5.1.1 Definició : 
 
Treballs per instal·lar elements d’acabats de la plaça. Inclou el muntatge de la font i els treballs de 
paleteria. 
26.5.1.2 Descripció : 
 
Per a realitzar els treballs serà imprescindible considerar l'equip humà següent : 
 
• operadors de grua. 
• manobres. 
• operadors de carretó elevador. 
• electricista. 
• jardiners. 
 
També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la 
realització de la façana. 
 
• Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel 
transport auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc. 
• Estris: forquilla portapalets, eslingues, proteccions col·lectives , individuals, etc. 
• Eines manuals. 
• Presa provisional d'aigua: 
• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional connectada a la presa provisional general. 
 
 
 
26.5.2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més 
importants. I en la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte 
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d’Execució Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, 
i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o 
en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Aval.del 

risc 
Caiguda de persones a diferent nivell ALTA MOLT 

GREU 
CRITIC 

Caiguda de persones al mateix nivell ALTA GREU ELEVAT 
Caiguda d’objectes per desplom MEDIA MOLT 

GREU 
ELEVAT 

Caiguda d’objectes BAIXA LLEU INFIM 
Trepitjades sobre objectes ALTA GREU ELEVAT 
Cops contra objectes immòbils ALTA GREU ELEVAT 
Cops amb elements mòbils de 
màquines 

ALTA LLEU MEDI 

Cops amb objectes o eines MEDIA GREU MEDI 
Contactes elèctrics MEDIA LLEU BAIX 
Projecció de fragments o partícules MEDIA LLEU BAIXI 
Sobreesforços BAIXA LLEU INFIM 
Contactes elèctrics MEDIA GREU MEDI 
Inhalació o ingestió de substancies 
nocives. 

MEDIA LLEU BAIX 

Contactes amb substancies 
càustiques 

MEDIA LLEU BAIX 

Manipulació d’objectes abrasius. ALTA LLEU MEDI 
Malalties causades per agents 
químics. 

MEDIA LLEU BAIX 

Malalties causades per agents fisics. MEDIA LLEU BAIX 
 
 
26.5.3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de 
l’obra. 
• Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja 
es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra 
restant. 
 
PROCÉS 
 
• El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la seva construcció amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat 
adequadament. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els 
perímetres i es taparan els buits horitzontals. (per la construcció dels dipòsits de la font) 
• El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses per evitar així 
relliscades. 
• En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 
ferides i erosions. 
• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i 
en especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet. 
• Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el 
pes de 30 Kg. 
• Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició 
dels interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, tot complint amb la normativa de seguretat especificada en: 
 
Grúes i aparells elevadors 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bastida de borriquetes 
 
Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que 
es col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislacióvigent, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
26.5.4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per :• Baranes 
de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçadade la barana serà de 
90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells coma màxim. 
 
 
 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, enconformitat amb la 
normativa assenyalada en aquesta activitat : 
 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal d'advertència de risc d’incendis. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 



 Divisió d’un habitatge unifamiliar aïllat en dos habitatges 20

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra 
tot seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997). 
 
26.5.5.- Relació d'Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
Treballs de transport (conductors): 
 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Cinturó antivibratori (especialment per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 
Per als treballs del ram de paleta: 
• Cascos de seguretat. 
• Guants de cuir i lona. 
• Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters. 
• Granota de treball. 
• Botes de cuiro de seguretat. 
• Cinturó de seguretat, si cal. 
• Mascareta amb filtre antipols, si es manipula la màquina de trepar. 
• Ulleres antiimpacte, si es manipula la màquina de trepar. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als 
treballadors, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment 
els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
 
26.6 Medis auxiliars 
 
Escales de mà. 
• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats. 
• Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
• Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
• L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 
Grup compressor i martell pneumàtic 
 
• El grup compressor s’instal·larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
• L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància 
mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que quedi 
garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzant la càrrega, calçant-la , per evitar moviments. 
• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell pneumàtic. En cas 
que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o 
tampons). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en 
prevenció de possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del 
compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 
• S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 
• Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells (o vibradors). 
• Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els 
mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 
• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball. 
• Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter. 
• S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
• No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de 
pressió. 
• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
• L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de 
treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i 
protectors auditius. 
 
Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge 
 
• S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
• Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del 
corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen. 
• Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i 
abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 
• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés,s’hauran 
d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat 
el fre d’estacionament. 
• En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels 
senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 
• S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons la càrrega per transportar. 
• S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
• S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
• Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la 
plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 
• Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres 
sense cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 
• En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti 
de la cabina. 
• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, 
evitant la permanència d’operaris sobre el basculador. 
• Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 
 
- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora. 
- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega 
estarà equilibrada quan es 
carregui. 
- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de 
seguretat. 
- si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia. 
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en 
cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes. 
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• Després de la descàrrega de la caixa basculadora : 
 
- no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa 
basculadora està totalment abaixada. 
Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada 
 
• Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es 
troben en un pendent, s’hauran de calçar les rodes. 
• A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, 
pous, s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc 
“dumper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell. 
• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la 
mateixa i és prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 
• Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit el seu 
ús com a transport pel personal. 
• La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor. 
 
Retroexcavadora 
 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que 
s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
 
• Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 
 
- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrera. 
 
• En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada, 
• baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
 
• Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 
 
- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 
 
• S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts 
períodes, el motor en marxa 
ni la cullera aixecada. 
 
Bombeig de formigó 
 
• L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest 
tipus de treball. 
• La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts 
susceptibles de moviment. 
• La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així 
les caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa. 
• Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons 
segur, sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet 
de formigó (torreta de formigonat). 

• La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per 
un operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns. 
• Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) 
enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte. 
• És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de 
recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. 
• En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant 
tot seguit la canonada. 
• Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, 
allunyant-se del lloc abans de què comenci el procés. 
• S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà detenir present 
que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits 
elèctrics apagats. 
• Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable. 
• Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada. 
 
Serra circular 
 
• S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
• S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per 
realitzar el tall. 
• S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, 
mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 
• S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular. 
• Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment 
entrescades. 
• En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests 
moment no presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de 
rebutjar-lo, el disc. 
• S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es 
dictaminen les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 
 
Passarel·les 
 
• L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
disposar de barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 
• El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà 
relliscós. 
• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 
• Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 
• S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 
• S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
 
Formigoneres pasteres 
 
• Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància 
superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents 
nivells. Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir de la grua torre es disposarà d’ un cobert per 
protegir la caiguda d’objectes. 
• Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li 
un cert vessament. 
• La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol 
amb la llegenda “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO 
AUTORITZADES”. 
• Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o 
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“dumper”, separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o 
atropellaments. 
• S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada 
de l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell 
per lliscament. 
• Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els 
òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 
• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per 
moviments descontrolats. 
• L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
• La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar 
connectades a terra. 
• La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
• Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa 
elèctrica. 
• Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de 
realitzar mitjançant la utilització 
d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 
• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els 
conductes per evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per netejar 
els conductes una cop finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada. 
 
Esmoladores angulars 
 
• S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs 
secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 
• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
• No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
• S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la 
màquina. 
• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una 
pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, 
pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua 
d’equilibri, etc. 
• Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar 
la peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 
• S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles 
desperfectes al disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de 
suports especials propers al lloc de treball. 
• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la 
postura de treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la 
màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar. 
• No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les 
espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats 
superiors. 
• En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 
• En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció 
corresponent per a la mà. 
• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més 
de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.  
• S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs 
d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts 
d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

• Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió 
per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i 
importants desplaçaments o el medi de treball és complex. 
• En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de 
la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 
• L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç 
d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix . 
 
Instal·lacions d’Higiene i Benestar: 
 
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, 
preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant 
l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi 
de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
 
• mòduls prefabricats, o construïdes a l’obra. 
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
• vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats 
amb seients i casellers individuals. 
• lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 
treballadors. 
• dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per 
cada 10 treballadors. 
• inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : 
un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels 
mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 
• menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 
 
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls 
de vestuari, acoblant- se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. Les 
Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop 
de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. Independentment 
d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir a cada 
moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. S’ha de 
preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho 
permet. 
 
S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i 
en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. 
Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la 
zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la 
nit. 
 
27. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 
 
Relació de legislació vigent, ordenada alfabèticament pels conceptes més importants Accidents de 
treball. Notificació. 
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S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per al seu 
compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i Seguretat Social 
(BOE n. 311, 29/12/1987). 
 
Accidents de treball. Notificació electrònica. 
S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 de 
gener de2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004).·  Modificació: Es 
modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. Departament de Treball i Indústria 
(DOGC. 29/06/2004).·  Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de 
l’Ordre TRI/10. Ordre TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 
01/07/2005). 
·  Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre 
TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 20/06/2006). 
·  Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre 
TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007). 
 
Agents biològics.  
Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el 
treball. Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 
24/05/1997).·  Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 
de març de1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998). 
 
Agents cancerígens. 
 Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el 
treball. Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 
24/05/1997).·  Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 145,17/06/2000).·  Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la 
Presidència (BOE n. 82,05/04/2003). 
 
Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents 
químics durant el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 
104,01/05/2001). (Correcció d’errades: BOE n.129, 30/05/2001).Aparells elevadors i de manejament 
mecànic. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i de 
manejament mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 
n. 121,20/05/1988). 
 
Aparells elevadors per a obres. Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 
1977, del Ministeri d’Indústria (BOE n.141, 14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977).·  
Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981). 
 
Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats. 
Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats 
mineres. Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 240, 
07/10/1997). 
 
Amiant. Treballs amb risc d’exposició. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. Reial 
decret396, de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006). 
 

Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 108/1991, 
d’1de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 32, 
06/02/1991)(Correcció d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991). 
 
Avís previ d'obres. Models de comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i 
d’avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC 
n. 3754,05/11/2002).·  Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avís previ. Reial decret 
1109, de 24 d’agost de2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 
 
Centres de treball. Comunicacions d’obertura Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia 
o represa d’activitats d’empreses i centres de treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de 
Treball i Seguretat Social (BOE n. 117, 16/05/1988).·  Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 
29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 124, 25/05/1999). 
Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució Es crea el registre de delegats i delegades de 
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de 
designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. 
Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 
 
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2002-2006. 
Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 
13/08/2002).Conveni col·lectiu general del sector de la construcció (4rt)Resolució, de l’1 d’agost de 
2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007).Conveni col·lectiu provincial. 
(Consulteu la base de dades del Centre de Documentació: 
http://www.apabcn.cat/) 
 
Criteris ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de febrer de 
2006 ; Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció d’errades: DOGC n. 
4678,18/07/2006). 
 
CTE. Còdi tècnic de l’edificació. 
Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). (Correcció 
d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008).·  Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del 
Ministeri de la Presidència (BOE n. 254,23/10/2007) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 24 
d’octubre de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997). 
 
·  Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004 ; 
delMinisteri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004).·  Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig 
de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n.127, 29/05/2006).·  Modificació: Modifica 
l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 1109, de 24d’agost de 2007 ; del 
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) (Correcció d’errades: BOE 219, 
12/09/2007). 
 
Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. Registre Es crea el 
registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 
comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC n. 4234, 07/10/2004). 
 
Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
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S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a 
línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC 
n. 1075,30/11/1988). 
 
EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE 
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les 
Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 
24/02/1993).·  Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 57,08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).·  Modificació: Informació 
complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996;Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE n. 129, 28/05/1996). 
·  Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial 
decret1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997). 
 
EPIs. Ús d’equips de protecció individual. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 
individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 
140,12/06/1997). (Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997).Equips de treball. Ús . 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
Reial decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 07/08/1997).·  
Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs verticals». Nou 
apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a la disposició derogatòria 
única i disposició addicional única. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004;Ministeri de la 
Presidència (BOE, 13/11/2004). 
 
Estatut dels treballadors. 
Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 1995, del 
Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 
 
Explosius. Reglament. 
Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la Presidència (BOE 
n. 61,12/03/1998).·  Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència 
(BOE,12/03/2005). 
 
Explosius voladures especials. 
Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del capítol 
X "Explosius" del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 29 de juliol de 
1994,del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció d’errades: BOE n. 260, 
31/10/1994). 
 
Grues mòbils autopropulsades usades. 
Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
relativa a “grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol de 2003; Ministeri de 
Ciència i Tecnologia (BOE, 17/07/2003). 
 
Grues torre per a obres o altres aplicacions. 
Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
relativa a grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de Juny de 2003 ; 
Ministeri d’indústria i Energia (BOE n. 170, 17/07/2003) (Correcció d'errades: BOE n. 20, 
23/01/2004)Infraccions i sancions en l’ordre social. 
 

Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 d’agost 
de2000 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció d'errades: BOE n. 228 
/22/09/2000). 
 
·  Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de desembre 
de2003; Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003).·  Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 
32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat(BOE, 19/10/2006). 
 
Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social. 
Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) 
(Correcció d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006). 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball i 
seguretat social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC n. 4641, 25/05/2006) (Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006). 
 
Llibre d'incidències. 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del 
Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 
Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, de 24 
d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 
 
Manipulació manual de càrregues que comporti riscos. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti 
riscos, en particular dorso lumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril de 1997, del 
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
 
Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del 
Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995).  
 
·  Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
·  Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 
1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999). 
 
Màquines. Emissions sonores. 
Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial decret 212, 
de 22 de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002). 
·  Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 106, 
04/05/2006). 
 
Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual 
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les 
Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 
24/02/1993). ·  Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995). ·  Modificació: Informació 
complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE n. 129, 28/05/1996). ·  Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar 
a la vegada el Reial decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 
56, 06/03/1997).  
 
Marcatge CE. Màquines 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del 
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Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). ·  
Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). ·  Modificació: Relació 
de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 1999; Ministeri 
d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999). Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i 
d'avís previ d'obres. Models de 
comunicació. S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre 
de treball i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i 
Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002). 
Obra Pública 
Llei 3, de 4 de juliol de 2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en vigor 
el 06/01/2008.  
 
Prevenció de riscos laborals. 
Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995). 
 
·  Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social (BOE n. 313, 31/12/1998). ·  Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 
14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de 
reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, de 12 de desembre de 2003 de la 
Prefectura de l’Estat (BOE n. 298, 13/12/2003). ·  Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de 
l’Estat(BOE n. 27, 31/01/2004). 
 
Risc elèctric. 
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. 
Reial decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 21/06/2001). 
 
Seguretat i salut en els llocs de treball. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril de 1997, 
del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997).·  Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial 
decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (BOE 274, 13/11/2004). 
 
Senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 485, de 
14d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
 
Serveis de prevenció. Reglament Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i 
Afers Socials (BOE n. 27, 31/01/1997).Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers 
Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) .·  Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri 
de Treball i Afers Socials (BOE n.104, 01/05/1998).·  Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 
22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 ;Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005)·  
Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35 i afegeix 
les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 de maig de 
2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 
 
Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició. 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició al 
soroll. 
 
Reial decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 11/03/2006) 
.(Correcció d’errades: BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006). 
Subcontractació en el sector de la construcció. 
Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 

Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció Reial 
decret1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de Treball i Afers 
Socials (BOEn. 204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007). 
 
Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. 
Reial decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 47, 
24/02/1999). 
 
Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició. 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin derivar-se 
de l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 2005; Ministeri de 
Treball i Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005). 
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2.3 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
 
Promotor: Robert Herrada Vilà 
Redactor: Júlia Herrada Bolló. Arquitecte Tècnic. 
Sant Llorenç de Morunys 

1. OBJECTE 
 
Amb la redacció d'aquest Estudi de Gestió de Residus es pretén incorporar el seguiment i control dels 
residus de construcció generats en obra. 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión 
de los residuos de construccions y demolición, estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 
residus de construcció i d’enderrocs. 

2. DEFINICIONS 
 
Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte que, complint la definició de 
"Residu" inclosa en l'article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, de residus, es generi en una obra de 
construcció o demolició.  

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de 
la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni química ni de cap altra manera, 
no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les quals entra en contacte de 
manera que pugui donar lloc a contaminar el medi ambient o perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat 
total, el contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat han de ser significants, en 
particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 
Productor de residus de construcció i demolició: 
1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 
en les obres que no necessitin llicència urbanística, té la consideració de productor del residu la 
persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de mescla o d’un altre tipus, que 
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent de residus de construcció i demolició en qualsevol Estat membre de la Unió 
Europea. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui en el seu 
poder els residus de la construcció i demolició i que no tingui la condició de gestor de residus. En tot 
cas, té la consideració de posseïdor la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o 
demolició, com ara el constructor, els subcontractistes o els treballadors autònoms. En tot cas, no tenen 
la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte d'altri. 

3. CLASSIFICACIÓ GENERAL DELS RESIDUS GENERATS EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 
2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 
considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del 
nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 
Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

� Terres 

� Roca 

� Formigó(paviments,murs,...) 

� Mesclesbituminoses 

� Cablejatelèctric 

� Restesvegetals 

� Metalls 

� Maons 

� Altres:fusta,vidre,plàstic,papericartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
(17) Residus de construcció i d’enderrocs  
RUNA: 
 
170101  Formigó 
170102  Maons 
170103 Teules i materials ceràmics 
170202 Vidre 
170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 
FUSTA: 
 

170201 Fusta 

PLÀSTIC: 
 
17 02 03 Plàstic 

 
 



Divisió d’un habitatge unifamiliar aïllat en dos habitatges 
 

27

FERRALLA: 
 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 

RESIDUS ESPECIALS: 
(17) Residus de construcció i d’enderrocs 
 
17.01.06 Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que contenen 
substàncies perilloses 
 
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
 
170903  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses. 
 
170204  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes.  
 
170410 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
 
170801  Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
 
17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 
 
170902  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen 
PCB, condensadors que contenen PCB). 
 
170603  Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses.  
 
170605  Materials de construcció que contenen amiant. 
 
170503  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
 
170505  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
 
170507  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
 
170409  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
 
170410  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.  
 
170301 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
170303  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 
ALTRES RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL 
CER.  
RESTES VEGETALS: 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02 del CER s’inclou els residus de silvicultura, 
aquest és equivalent a les restes vegetals. Aquests residus es consideren com a RESIDUS NO 
ESPECIALS. 

02 01 07Residus de silvicultura. 

 
ALTRES RESIDUS MINORITARIS 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:  

� Paper i cartró 

� Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(08) Residus de la fabricació, formulació, distribució i UTILITZACIÓ (ffdu) de revestiments 
(pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió. 
 (12) Residus de l'emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics. 
(13) Residus d'olis i de combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 
19. 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 
especificats en cap altra categoria. 
Aquests residus es consideren com a RESIDUS ESPECIALS O NO ESPECIALS segons les 
especificacions que s'indiquen en el CER dins de cada capítol dels apartats anteriors. 

Els residus originats denominats com a ESPECIALS, hauran de tenir un tractament específic. 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 
 
4. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 
produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 
quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 
adequades per a la nostra obra d’acord amb: 

− L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

− La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats 
com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest 
ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha 
d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials 
(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció 
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar 
amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, 
de paper i cartró, etc.). 
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Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 
construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de 
l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa 
neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, 
de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a 
l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ 
dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de 
portar a l’abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 
contenir. 

-Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 
transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà 
d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a 
fer paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en 
funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol aprofitament de 
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase 
de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la 
possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les 
característiques demanades. 

 

5. VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS GENERATS EN OBRA 
 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

A partir de les fitxes adjuntades en aquest document s’elabora una estimació del volum de residus de 
demolició o enderrocs que es generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 
Residus (CE). L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula 
tipus que s’adjunta en el present apartat. 

6.1 6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS  
6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

6.1. Marc legal 
 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 
 
• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 
usats  
 
• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
 
• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
 
• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
 
• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
 
• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 
Catàleg de Residus de Catalunya. 
 
• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
 
• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
 
• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
 
• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del 
cànon sobre la deposició de residu. 
 
• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de 
la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
 
• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión 
de. aceites usados. 
• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
 
• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de 
la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
 
• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
 
• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 
 
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
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residuos de construcción y demolición. 

Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs. 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de construcció. Com a procés de construcció s’entén el conjunt d’accions 
de mantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i 
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos 
de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de 
materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant la construcciós, 
paviments i altres elements i el muntatge d'instal·lacions existents, majoritàriament mitjançant 
disposició, la construcció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se 
fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran 
diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva 
naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les 
accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

6.2. Gestió segons tipologia de residu. No Especials 
 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 
contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i 
el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de 
l’espai de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que 
pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa 
obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 
cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramès a un 
gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 
controlat. 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 
26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, 
de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament. 

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel 
qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 
reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada. 

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en 
varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 
Contenidor de residus inerts 
 
Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i 
restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus. 

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 
maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la 
runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes. 

 
Terres no aptes. LER 170504 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no 
aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 
fusteria de PVC. Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals). 

 
Mescles bituminoses. LER 170302 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 
bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es 
reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 
Vidre. LER 170202 
Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. Generalment s’originen en 
obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 
Contenidors de residus no especials 
 
Ferralla. LER 170407 
Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en 
estructures. Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de 
ferralla, cal transportar- los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

 
Fusta. LER 170201 
S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 
transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com 
a residus especials i el seu codi és LER-170204. 

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 
destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 
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Paper i cartró. LER 200101 
Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge. 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables 
els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials 
barrejats. 

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge. 

 
Plàstics. LER 170203 
S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge. 

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

 

PVC (Plàstics). LER 170203 
Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat 
(no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. Gestió: 
Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques. 

 
Fibra de vidre. LER 170604 
Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent 
funcions d’aïllant. 

Gestió: Deposició de residus no especials. 

 
Pneumàtics. LER 160103 
Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 
condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats. 

 
Residus biodegradables. LER 200201 
Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig 
a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. 
En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent. 

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en 
un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat. 

 

Materials absorbents. LER 150203 
La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. 
També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces. 

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu 
que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a 
residus especials i el seu codi és LER- 150202. 

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 
evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

 
Tòners d’impressió. LER 080318 
Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. S’originen 
generalment en oficines provisionals de l’obra. 

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials. 

 
 
 
Restes de menjar. LER 200108 
S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 
d’escombraries. Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a 
separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, 
un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També 
s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als 
treballadors, i d’uns de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les 
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri). 

 

6.3. Gestió segons tipologia de residu. Especials 
 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i 
de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la 
salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de 
degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant 
molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. 
Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot 
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients 
i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa 
comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa 
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europea o en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

− Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de 
demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest 
motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data 
del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

- El codi d’identificació del residu. 

- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne 
la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc. 

S’adoptaran les mesures següents: 

− El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit. 

− S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb 
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la 
seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades. 

− Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil. 

− Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a 
l'obra. 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu: 

 
Residus productes químics perillosos. LER 160506 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els 
continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 
detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen 
residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats 
de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes 
d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat 
al fabricant per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres 
materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 
Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest 
apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 
desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del 
rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 
Aerosols. LER - 150111 
Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 
referències. 

Gestió: Tractament específic. 

 
Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 
Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 
Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen 
poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són 
molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de 
residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 
Filtres usats d’oli. LER 160107 
Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 
destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 

públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 

 
Bateries usades. LER 160601 
Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 
manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 
Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 
El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta 
activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. 
Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són 
més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest 
tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que 
s’incorporen al residu final. 
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Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament 
per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 
Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 
En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). 
Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests 
aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 
Fluorescents Usats. LER 200121 
És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix 
consum. 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

 
Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es 
generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

 

6.4. Senyalització dels contenidors 
 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

 

 
CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials 
de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no 
obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen 
i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

 
7. DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 
 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi 
ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de 
cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i 
comercialització i l’existència de directrius administratives. 

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; 
com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic 
objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a 
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alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament 
dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals 
no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes 
de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient. 

 En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 
anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions 
aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 
1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en 
abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta 
població aïllada. 

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen 
aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-
cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents. 

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 
transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de 
la comunitat, Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 
A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 
comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden 
generar els documents següents: 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg 
del seu recorregut. 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un 
mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

• Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor d’un residu 
i el destinatari d’aquest i que te per objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a 
un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
productor o posseïdor del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats 
per l’autoritat corresponent. 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de 
construcció i demolició. 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de 
residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 
previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 
hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 
 

8. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
L’Estudi de Gestió de residus forma part del projecte d’execució i conte els requeriments estipulats per 
la legislació vigent. Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i 
demolició que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 

En aquest estudi de Gestió de Residus i en conseqüència en el Pla de Gestió de Residus que d’ell es 
generi, serà d’aplicació al present projecte el Plec de Condicions Tècniques del projecte executiu. 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, 
s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la 
Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. 

El Pla ha d'estar elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels 
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la 
Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per la seva acceptació a la Propietat. 

En el Pla s’haurà d’exposar quin sistema de seguiment i control documental es preveu desenvolupar 
durant l’obra per poder demostrar el compliment de les prescripcions del Pla de Gestió de Residus. 

FITXES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
(S’adjunta a la pàgina següent) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,000 32,154 0,512 30,374

formigó 170101 0,084 5,113 0,062 3,774

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,239 0,001 0,054

fustes 170201 0,023 1,364 0,066 3,931

vidre 170202 0,001 0,036 0,004 0,235

plàstics 170203 0,004 0,235 0,004 0,237

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,238 0,018 0,471

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,2136 39,38 t 0,7544 39,08 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0500 9,7994 0,0896 10,2199

obra de fàbrica 170102 0,0366 4,1799 0,0407 2,3049
formigó 170101 0,0365 4,1605 0,0261 1,4753

petris 170107 0,0020 0,8968 0,0118 0,6683
guixos 170802 0,0039 0,4481 0,0097 0,5505
altres 0,0010 0,1141 0,0013 0,0736

0,0000
embalatges 0,0380 0,4869 0,0285 1,6157

fustes 170201 0,0285 0,1377 0,0045 0,2548
plàstics 170203 0,0061 0,1803 0,0104 0,5861

paper i cartró 170904 0,0030 0,0947 0,0119 0,6728
metalls 170407 0,0004 0,0742 0,0018 0,1019

totals de construcció 10,29 t 11,84 m3

- altres

-
-
-

1 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

bi
lit

a
ci

ó 
i A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a
 C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

a
ta

lu
ny

a
  f

eb
re

r d
e 

20
11

. V
4 

  (
 F

on
t: 

"G
ui

a
 d

'a
pl

ic
a

ci
ó 

d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
a

m
a

 L
IF

E-
 IT

EC
" 

)

totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderrocs, rehabilitació i 
modificació.

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Camí de la Torreta, 6 - 25282 Lleida
Sant Llorenç de Morunys

no

Comarca : Solsonès

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

DIVISIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN DOS HABITATGES

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

si
si
-
si
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 9,27
Maons, teules i ceràmics 40 36,33
Metalls 2 0,31
Fusta 1 1,50
Vidres 1 0,04
Plàstics 0,50 0,33
Paper i cartró 0,50 0,09
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

0,00 0,000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

si no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

minimització

Enderrocs, rehabilitació i 
modificació.

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Residus interts

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 7,09 -

Maons i ceràmics 44,12 661,75

Petris barrejats 0,90 13,53

Metalls 0,21 3,15

Fusta 5,65 -

Vidres 0,32 4,77

Plàstics 1,11 16,67

Paper i cartró 0,91 13,62

Guixos i no especials 0,84 12,64

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,64

751,58

Elements Auxiliars
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació

0,00 - -

- 4,51

67,82 28,26 22,61

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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100,00

28,34

-

7,63

-

-

85,03 35,43

0,00

Valoritzador / Abocador        

-

25,43

runa neta

1,05 -

220,58 -

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport     

- -

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

4,54 -

- 4,21

Compactadores

- 5,56 -

-

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderrocs, rehabilitació i 
modificació.
gestió fora obra

160,48 404,15 50,95

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

1.371,15

El volum dels residus és de : 0,50

El pressupost de la gestió de residus és de : 150,00

unitats 2

unitats 1

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderrocs, rehabilitació i 
modificació.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.        

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderrocs, rehabilitació i 
modificació.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

T 0,00 T
T 0,00 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 0 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderrocs, rehabilitació i 
modificació.

0,00
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 0,00

Total fiança **

0,0

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Sant Llorenç de Morunys

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

10,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:



 Divisió d’un habitatge unifamiliar aïllat en dos habitatges 34

3 PLÀNOLS 
 
(S’adjunten a continuació tots els plànols realitzats per a poder dur a terme el projecte de treball de final 

de grau) 
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SITUACIÓ    Esc. 1/1000

EMPLAÇAMENT  Esc. 1/500

Plànol:
SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I IMPLANTACIÓ

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys

DATA: ABRIL/MAIG 2019

Alumne:

IMPLANTACIÓ  Esc. 1/300

TREBALL DE FI DE GRAU



Superficie construida P-1 = 221,36 m2 GARATGE

LAVABO

SAFAREIGQUARTET 2

GIMNÀS

HABITACIÓ

DIPÒSIT

QUARTET 1

20.88 m2

61.63 m2

8.13 m2

75.31 m2

3.09 m2

8.47 m25.61 m2

4.46 m2

4.55
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12.96
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.
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.
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ESCALA

Plànol:
COTES I SUPERFÍCIES P-1. ESTAT ACTUAL

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys

DATA: FEBRER 2019Alumne: Treball de fi de grau

Planta Subterrani

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU
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Plànol:
COTES I SUPERFÍCIES PB. ESTAT ACTUAL

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys

DATA: FEBRER 2019Alumne: Treball de fi de grau

Planta Baixa

Treball de fi de grau

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU



Superficie construida P1 = 112,01 m2

DESPATX

56.88 m2
Sala - Estar
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Plànol:
COTES I SUPERFÍCIES P1. ESTAT ACTUAL

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys

DATA: FEBRER 2019Alumne: Treball de fi de grauTreball de fi de grau

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU

Planta Primera



GARATGE

LAVABO

SAFAREIGQUARTET 2

GIMNÀS

QUARTET

61.63 m2

75.31 m2

3.09 m2

8.47 m25.61 m2

4.46 m2

Plànol:
REPORTATGE FOTOGRÁFICA P-1. ESTAT ACTUAL

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys

DATA: FEBRER 2019Alumne: Treball de fi de grau

Planta Subterrani           REPORTATGE FOTOGRÀFIC

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU

Referència Fotografies

Fotografia 8:
Quartet comptador elèctric i
traster.

Fotografia 9:
Comptador elèctric.

Fotografia 1:
Vista habitació P-1 (1).

Fotografia 2:
Vista habitació P-1 (2).

Fotografia 5:
Vista Gimnàs (1).

Fotografia 4:
Vista Gimnàs (2).

Fotografia 5:
Vista Gimnàs (3).

Fotografia 6:
Vista Garatge (1).

Fotografia 7:
Vista Garatge (2).

Fotografia 10:
Accés lavabo i safareig.

Fotografia 11:
Quartet.

Fotografia 13:
Quartet caldera i rentadora.

Fotografia 14:
Vista lavabo (1).

Fotografia 15:
Vista lavabo (2).

Fotografia 16:
Vista lavabo (3).

Fotografia 12:
Accés dipòsit.

Fotografia 17:
Dipòsit.
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1

2.54

3.70

Plànol:
REPORTATGE FOTOGRÁFICA PB. ESTAT ACTUAL

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys

DATA: FEBRER 2019Alumne: Treball de fi de grau

Planta Subterrani           REPORTATGE FOTOGRÀFIC

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU

Referència Fotografies

Fotografia 12:
Vista vestíbul entrada (2).

Fotografia 1:
Vista menjador (1).

Fotografia 2:
Vista menjador (2).

Fotografia 3:
Vista menjador (3).

Fotografia 4:
Vista Planta Primera des del menjador.

Fotografia 5:
Vista menjador (4).

Fotografia 6:
Vista menjador (5).

Fotografia 7:
Vista cuina (1).

Fotografia 8:
Vista cuina (2).

Fotografia 9:
Vista cuina (3).

Fotografia 10:
Vista vestíbul entrada (1).

Fotografia 13:
Vista Planta Primera des de
vestíbul entrada.

Fotografia 14:
Vista porta entrada des de
vestíbul.

Fotografia 11:
Vista habitació 1 (1).

Fotografia 15:
Vista habitació 1 (2).

Fotografia 16:
Vista lavabo 1.

Fotografia 17:
Vista armari.
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1
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3.70

Plànol:
REPORTATGE FOTOGRÁFICA PB. ESTAT ACTUAL

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys

DATA: FEBRER 2019Alumne: Treball de fi de grau

Planta Subterrani           REPORTATGE FOTOGRÀFIC

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU

Referència Fotografies

Fotografia 18:
Vista escala a Planta Primera
i a Planta Soterrani.

Fotografia 19:
Vista passadís zona habitac-
ions.

Fotografia 20:
Vista sala zona habitacions.

Fotografia 21:
Habitació 2.

Fotografia 22:
Habitació 3.

Fotografia 24:
Vista lavabo 2 (2).

Fotografia 25:
Vista lavabo 2 (3).

Fotografia 26:
Vista habitació 2 (1).

Fotografia 27:
Vista habitació 4 (2).

Fotografia 28:
Vista lavabo 3 (1).

Fotografia 29:
Vista lavabo 3 (2).

Fotografia 30:
Vista vestidor (1).

Fotografia 31:
Vista vestidor (2).

Fotografia 23:
Vista lavabo 2 (1).



DESPATX

56.88 m2
Sala - Estar
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Plànol:
REPORTATGE FOTOGRÁFIC P1. ESTAT ACTUAL

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys

DATA: FEBRER 2019Alumne: Treball de fi de grau

Planta Subterrani           REPORTATGE FOTOGRÀFIC

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU

Referència Fotografies
Fotografia 1:
Vista sal estas Planta Primera (1).

Fotografia 2:
Vista sala estar (2).

Fotografia 3:
Vista sala estar (3).

Fotografia 4:
Vista despatx (1).

Fotografia 5:
Vista despatx (2).



Plànol:
REPORTATGE FOTOGRÁFIC P1. ESTAT ACTUAL

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys Escala: 1/100 EPSEB

P-10DATA: FEBRER 2019Alumne:
Júlia Herrada Bolló

Carrer Ganduxer, 5 5º7ºB
juliaherradab@gmail.com

Treball de fi de grau

Planta Subterrani           REPORTATGE FOTOGRÀFIC

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU

Referència Fotografies

Fotografia 1:
Vista exterior (1).

Fotografia 2:
Vista exterior (2).

Fotografia 4:
Vista exterior (4).

Fotografia 5:
Vista exterior (5).

Fotografia 6:
Vista exterior (6).

Fotografia 7:
Vista exterior (7).

Fotografia 3:
Vista exterior (3).
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Plànol:
ENDERROC I OBRA NOVA

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys

DATA: FEBRER 2019Alumne: Treball de fi de grau

Planta Baixa

Treball de fi de grau

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU
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ENDERROC

OBRA NOVA

Plànol:
ENDERROC I OBRA NOVA

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys

DATA: FEBRER 2019Alumne: Treball de fi de grauTreball de fi de grau

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU

Planta Primera



Ø120

Ø120

Ø120

Ø120

Peces mínimes practicables: Accés, CH, cuina i espai comú

Ø120

Ø120

Plànol:
ESTAT FINAL PB

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys

DATA: FEBRER 2019Alumne: Treball de fi de grau

Planta Baixa

Treball de fi de grau

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU



Plànol:
ESTAT FINAL P1

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys

DATA: FEBRER 2019Alumne: Treball de fi de grauTreball de fi de grau

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU

Planta Primera







Plànol:
Façana NE. Estat Actual

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys Escala: 1/100 EPSEB

P-03DATA: FEBRER 2019Alumne:
Júlia Herrada Bolló

Carrer Ganduxer, 5 5º7ºB
juliaherradab@gmail.com

Treball de fi de grau

Façana Nord-Est

Treball de fi de grau

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU

EPSEB



Plànol:
Façana SE. Estat Actual

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys Escala: 1/100 EPSEB

P-04DATA: FEBRER 2019Alumne:
Júlia Herrada Bolló

Carrer Ganduxer, 5 5º7ºB
juliaherradab@gmail.com

Treball de fi de grau

Façana Sud-Est

Treball de fi de grau

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU

EPSEB



Plànol:
Façana SO. Estat Actual

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys Escala: 1/100 EPSEB

P-05DATA: FEBRER 2019Alumne:
Júlia Herrada Bolló

Carrer Ganduxer, 5 5º7ºB
juliaherradab@gmail.com

Treball de fi de grau

Façana Sud-Oest

Treball de fi de grau

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU

EPSEB



Superficie construida P-1 = 221,36 m2 GARATGE
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GIMNÀS
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ESCALA

CalderaAcumulador

Plànol:
COTES I SUPERFÍCIES P-1. ESTAT ACTUAL

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys Escala: 1/100 EPSEB

P-06DATA: FEBRER 2019Alumne:
Júlia Herrada Bolló

Carrer Ganduxer, 5 5º7ºB
juliaherradab@gmail.com

Treball de fi de grau

Planta Subterrani

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU
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Superficie construida PBaixa = 217.51 m2
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Balcó

Secció B-B'
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Terrassa

Plànol:
COTES I SUPERFÍCIES PB. ESTAT ACTUAL

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys Escala: 1/100 EPSEB

P-07DATA: FEBRER 2019Alumne:
Júlia Herrada Bolló

Carrer Ganduxer, 5 5º7ºB
juliaherradab@gmail.com

Treball de fi de grau

Planta Baixa

Treball de fi de grau

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU



Superficie construida P1 = 112,01 m2

DESPATX

56.88 m2
Sala - Estar
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Plànol:
COTES I SUPERFÍCIES P1. ESTAT ACTUAL

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys Escala: 1/100 EPSEB

P-08DATA: FEBRER 2019Alumne:
Júlia Herrada Bolló

Carrer Ganduxer, 5 5º7ºB
juliaherradab@gmail.com

Treball de fi de grauTreball de fi de grau

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU

Planta Primera

EPSEB
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Plànol:
Seccions Estat Actual

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys Escala: 1/100 EPSEB

P-09DATA: FEBRER 2019Alumne:
Júlia Herrada Bolló

Carrer Ganduxer, 5 5º7ºB
juliaherradab@gmail.com

Treball de fi de grau

Secció Longitudinal

Treball de fi de grau

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU

EPSEB

Secció Transversal

AutoCAD SHX Text
F2.1

AutoCAD SHX Text
F2.2

AutoCAD SHX Text
F2.3

AutoCAD SHX Text
F2.4

AutoCAD SHX Text
F2.5

AutoCAD SHX Text
F3.1

AutoCAD SHX Text
F3.2

AutoCAD SHX Text
F3.3

AutoCAD SHX Text
F3.4

AutoCAD SHX Text
F3.5

AutoCAD SHX Text
F3.6

AutoCAD SHX Text
F3.7

AutoCAD SHX Text
F3.8

AutoCAD SHX Text
F3.9

AutoCAD SHX Text
F3.10

AutoCAD SHX Text
F3.11

AutoCAD SHX Text
F3.12

AutoCAD SHX Text
F3.13

AutoCAD SHX Text
F3.14

AutoCAD SHX Text
F3.15

AutoCAD SHX Text
F3.16

AutoCAD SHX Text
F3.17

AutoCAD SHX Text
F3.18



GARATGE

LAVABO

SAFAREIGQUARTET 2

GIMNÀS

QUARTET

61.63 m2

75.31 m2

3.09 m2

8.47 m25.61 m2

4.46 m2

Plànol:
REPORTATGE FOTOGRÁFICA P-1. ESTAT ACTUAL

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys Escala: 1/100 EPSEB

P-10DATA: FEBRER 2019Alumne:
Júlia Herrada Bolló

Carrer Ganduxer, 5 5º7ºB
juliaherradab@gmail.com

Treball de fi de grau

Planta Subterrani           REPORTATGE FOTOGRÀFIC

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU

Referència Fotografies

Fotografia 8:
Quartet comptador elèctric i
traster.

Fotografia 9:
Comptador elèctric.

Fotografia 1:
Vista habitació P-1 (1).

Fotografia 2:
Vista habitació P-1 (2).

Fotografia 5:
Vista Gimnàs (1).

Fotografia 4:
Vista Gimnàs (2).

Fotografia 5:
Vista Gimnàs (3).

Fotografia 6:
Vista Garatge (1).

Fotografia 7:
Vista Garatge (2).

Fotografia 10:
Accés lavabo i safareig.

Fotografia 11:
Quartet.

Fotografia 13:
Quartet caldera i rentadora.

Fotografia 14:
Vista lavabo (1).

Fotografia 15:
Vista lavabo (2).

Fotografia 16:
Vista lavabo (3).

Fotografia 12:
Accés dipòsit.

Fotografia 17:
Dipòsit.
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Plànol:
REPORTATGE FOTOGRÁFICA PB. ESTAT ACTUAL

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys Escala: 1/100 EPSEB

P-11DATA: FEBRER 2019Alumne:
Júlia Herrada Bolló

Carrer Ganduxer, 5 5º7ºB
juliaherradab@gmail.com

Treball de fi de grau

Planta Subterrani           REPORTATGE FOTOGRÀFIC

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU

Referència Fotografies

Fotografia 12:
Vista vestíbul entrada (2).

Fotografia 1:
Vista menjador (1).

Fotografia 2:
Vista menjador (2).

Fotografia 3:
Vista menjador (3).

Fotografia 4:
Vista Planta Primera des del menjador.

Fotografia 5:
Vista menjador (4).

Fotografia 6:
Vista menjador (5).

Fotografia 7:
Vista cuina (1).

Fotografia 8:
Vista cuina (2).

Fotografia 9:
Vista cuina (3).

Fotografia 10:
Vista vestíbul entrada (1).

Fotografia 13:
Vista Planta Primera des de
vestíbul entrada.

Fotografia 14:
Vista porta entrada des de
vestíbul.

Fotografia 11:
Vista habitació 1 (1).

Fotografia 15:
Vista habitació 1 (2).

Fotografia 16:
Vista lavabo 1.

Fotografia 17:
Vista armari.
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Plànol:
REPORTATGE FOTOGRÁFICA PB. ESTAT ACTUAL

Divisió d'un habitatge
unifamiliar en dos
habitatges.
Adreça:
Camí de la Torreta nº6
Sant Llorenç de Morunys Escala: 1/100 EPSEB

P-12DATA: FEBRER 2019Alumne:
Júlia Herrada Bolló

Carrer Ganduxer, 5 5º7ºB
juliaherradab@gmail.com

Treball de fi de grau

Planta Subterrani           REPORTATGE FOTOGRÀFIC

DATA: ABRIL/MAIG 2019

TREBALL DE FI DE GRAU

Referència Fotografies

Fotografia 18:
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4 PROJECTE INICIAL. Realitzat per l’arquitecte Carles Canal i Vilalta 
 

(S’adjunta a continuació el projecte executiu per a la construcció de l’edifici objecte) 
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5 NORMES SUBSIDIÀRIES DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS 
 

(S’adjunta a continuació la normativa urbanística vigent a Sant Llorenç de Morunys) 
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

CAPÍTOL I. DEFINICIÓ, CONTINGUT I VIGÈNCIA DE LES 

NORMES. 

 

Article 1 

Àmbit territorial i objecte de les Normes Subsidiàries 

Aquestes Normes Subsidiàries constitueixen l’instrument d’ordenació integral del 

territori del municipi de Sant Llorenç de Morunys, de conformitat amb allò que disposa 

l’actual legislació urbanística. 

 

Article 2 

Marc legal 

1. Aquestes Normes Subsidiàries estan redactades d’acord amb: 

• el Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a 

Catalunya en matèria urbanística. 

• els Reglaments de planejament, gestió i disciplina urbanística aprovats, 

respectivament, pels Reials Decrets 2159/1978, 3288/1978 i 2187/1978. 

• el Reglament de la Llei sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, i el de la Llei 

de Mesures d’Adequació de l’Ordenació Urbanístic a Catalunya, aprovats 

respectivament pels Decrets 306/1982 i 146/1984. 

2. Qualsevol referència, en les presents Normes, a la legislació urbanística vigent, s’ha 

d’entendre referida als anteriors textos. 

3. Les normes són públiques, executives i obligatories. Les seves determinacions tenen 

caràcter prioritari sobre qualsevol disposició municipal amb un objectiu semblant i la 

seva interpretació no podrà contradir, en cap cas, les determinacions que es derivin 

de la legislació urbanística vigent.                 
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Article 3 

Contingut i interpretació 

1. Aquestes Normes Subsidiàries estan integrades pels documents següents: 

• Memòria i estudis complementaris 

• Normativa urbanística 

• Plànols d’informació: 

 1.1.- Plànol de situació a nivell comarcal. E:1/250.000 

 1.2.- Plànol del terme municipal. E: 1/5.000 

 1.3.- Topogràfic del nucli urbà. E: ½.000 

 1.4.- Usos actuals del sòl. E: 1/5.000 

 1.5.- Serveis urbanístics existents. Aigua. E: ½.000 

 1.6.- Serveis urbanístics existents. Electricitat. E: ½.000 

 1.7.- Serveis urbanístics existents. Clavegueram. E: ½.000 

• Plànols d’ordenació: 

 2.1.- Tractament general del terme: Estructura General i Classificació del Sòl.  

  E:1/5.000 

 2.2.- Delimitació del Sòl: Sòl Urbà i Sòl apte per a urbanitzar. E: ½.000 

 2.3.-     Delimitació del Sòl: Sòl Urbà. Zonificació. E: 1/1.000  

 2.4.-   “    “   

 2.5.-   “    “ 

 2.6.-   “    “ 

 2.7.-   “    “ 

 2.8.-   “    “ 

 2.9.- Delimitació del Sòl: Sòl Urbà. Alineacions i rasants. E: 1/1.000 

 2.10.-   “    “ 

 2.11.-   “    “ 

 2.12.-   “    “ 

 2.13.-   “    “ 

 2.14.-   “    “ 
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2. Aquesta Normativa, juntament amb els plànols d’ordenació, constitueixen el cos 

normatiu específic en matèria urbanística del municipi de Sant Llorenç de Morunys, i 

prevalen sobre la resta de documents de les Normes Subsidiàries. En els aspectes no 

previstos per la Normativa, s’estarà a la legislació urbanística i d’ordenació del territori 

aplicable en cada cas. 

3. Els documents d’aquestes Normes Subsidiàries s’interpretaran sempre atenent el seu 

contingut i d’acord amb els objectius i finalitats expressades en la memòria. En casos de 

contradicció entre documents o d’imprecisió prevaldrà sempre la interpretació més 

favorable a la menor edificabilitat i majors dotacions públiques. Igualment prevaldran 

els plànols de més detall  (escala 1/1.000), per sobre dels existents a escales inferiors. 

4. La delimitació de sectors, polígons, unitats, zones i sistemes assenyalada per les 

Normes Subsidiàries, tenint en compte les toleràncies necessàries en tot document 

topogràfic, podrà ser precisada o ajustada en els corresponents documents de 

planejament que se’n despleguin, sense que això suposi modificació d’aquestes Normes 

Subsidiàries, si es fa d’acord amb tots els criteris següents: 

. Una variació màxima de la superfície dels àmbits del cinc per cent (+ -5%) 

 . Només s’admeten alteracions de la forma per tal d’ajustar els corresponents    

   àmbits a alineacions oficials, a característiques naturals del terreny, a límits   

   físics i particions de propietat i, en general a elements naturals o artificials  

   d’interès que així ho justifiquin. 

 . No podrà alterar-se la delimitació d’un element del sistema d’espais lliures o              

   d’equipaments comunitaris si això suposa la disminució de la seva superfície. 

Article 4 

Caràcter subsidiari de les Normes 

Les Normes són subsidiàries de la redacció d’un Pla General Municipal, d’acord amb 

les determinacions de l’article 104 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la 

refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
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Article 5 

Vigència 

Aquestes Normes Subsidiàries entraran en vigor el dia següent de la publicació de la 

seva aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i mantindran 

la seva vigència de forma indefinida mentre no es produeixi la seva revisió. 

Article 6 

Modificació i revisió de les Normes Subsidiàries 

1. L’alteració del contingut de les Normes es farà a través de la seva revisió o amb la 

modificació d’algun dels elements que les constitueixen seguint el mateix 

procediment establert per a la seva formulació. 

2. Si la modificació altera la disposició o dimensions reservades per al Sistema d’espais 

lliures de parcs públics i zones verdes o de les zones esportives i d’esbarjo, aquesta 

es tramitarà d’acord amb el procediment establert a l’article 76 del Decret Legislatiu 

1/1990, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 

urbanística i als articles 43 a 64 del Reglament de planejament urbanístic, per a 

l’aprovació del Consell Executiu, previ l’informe favorable de la Comissió Jurídica 

Assessora. 

3. Seran circumstàncies que justificaran la revisió d’aquestes Normes Subsidiàries les 

següents: 

. El transcurs de 12 anys des de la data d’aprovació definitiva. 

. El termini de 8 anys si en aquest temps les previsions de creixement de les  

Normes s’han consolidat amb un índex superior al 66% o inferior al 33%. 

. L’alteració de l’estructura general i orgànica del territori o bé de la  classificació del 

sòl. 

. Les disposicions urbanístiques de rang superior que així ho determinin. 
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CAPÍTOL II. DESPLEGAMENT DE LES NORMES 

 

Article 7 

Iniciativa i Competències 

1. El desenvolupament d’aquestes Normes Subsidiàries correspon, en primer lloc a 

l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys. Tanmateix, els particulars poden proposar 

i realitzar la redacció de plans i projectes urbanístics dintre de les competències que 

estableixen la legislació vigent i aquestes Normes. 

2. Correspon als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, òrgans de 

l’Administració de l’Estat, Diputació Provincial, Consells Comarcals o altres òrgans 

d’administració que es puguin crear, el desenvolupament de les actuacions de la seva 

competència per a la progressiva execució de les determinacions de les Normes. 

 

Article 8  

Planejament derivat 

1. Amb l’objecte de complementar les determinacions de les Normes Subsidiàries, 

s’elaboraran, d’acord amb allò que preveu la legislació urbanística vigent: Plans 

parcials, plans especials, estudis de detall i projectes d’urbanització. 

2. L’objecte, les determinacions i la documentació del plans especials es concreten a 

l’article 25 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals 

vigents a Catalunya en matèria urbanística i als articles 43 a 64 del Reglament de 

planejament urbanístic. La seva tramitació es farà d’acord amb allò que senyalen els 

articles 60 a 63 del Decret Legislatiu 1/1990. 

3. Les diferents finalitats dels plans especials es detallen a l’article 29 i les corresponents 

determinacions es concreten als articles 30 a 38 del Decret Legislatiu1/1990, pel qual 

s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística i 76 a 

86 del Reglament de planejament urbanístic. La seva tramitació es farà d’acord amb 

allò que senyalen els articles 60 i 61 del Decret Legislatiu 1/1990. 
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4. Els estudis de detall es redactaran amb la finalitat i contingut que els defineix als 

articles 26 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals 

vigents a Catalunya en matèria urbanística i 65 i 66 del Reglament de planejament 

urbanístic. La seva tramitació es farà d’acord amb l’article 66 del Decret Legislatiu 

1/1990. 

5. La definició i les condicions dels projectes d’urbanització es detallen als articles 27 

del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a 

Catalunya en matèria urbanística i 67 a 70 del Reglament de planejament urbanístic. 

La seva tramitació es farà d’acord amb l’article 64 i 65 del Decret Legislatiu 1/1990. 

6. Tots els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic de desenvolupament de 

les previsions d’aquestes Normes Subsidiàries hauran de garantir l’accessibilitat i la 

utilització amb caràcter general dels espais d’ùs públic, i no seran aprovats si no 

observen les determinacions i els criteris establerts a la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, al 

Decret 135/1.995, de 24 de març, de desplegament de la Llei i d’aprovació del Codi 

d’accessibilitat, i en els corresponents reglaments. 

 

Article 9 

Desplegament de les Normes Subsidiàries en sòl urbà 

1. El desenvolupament de les determinacions de les Normes Subsidiàries en el sòl urbà 

es realitzarà generalment per gestió directa o, quan sigui necessari, mitjançant unitats 

d’actuació d’acord amb l’article 36.3 del Reglament de gestió urbanística, la delimitació 

de les quals ve fixada en els plànols d’ordenació. Per aquests àmbits les Normes 

Subsidiàries determinen la situació de la xarxa viària, els espais lliures i els 

equipaments. 

2. En les unitats d’actuació delimitades, són de cessió obligatòria i gratuïta els terrenys 

qualificats com a sistema viari, d’equipaments docents o assistencials i espais lliures de 

places i jardins. Aquesta cessió es farà efectiva en el moment procedimental fixat en els 

articles 124 i 179 del Reglament de gestió urbanística. 
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En aquests àmbits serà preceptiva, amb caràcter general, la redacció del projecte 

d’urbanització i la seva execució, o la constitució de la garantia del valor de les obres 

d’urbanització, així com la creació de l’Entitat de Conservació d’acord amb l’article 

25.3  del Reglament de gestió urbanística. 

3. A més, es poden formular plans especials, per a millorar aspectes concrets del 

planejament d’un sector, i estudis de detall, per a determinar les alineacions de les 

edificacions o per l’ordenació de la volumetria establerta en les Normes. 

Article 10 

Desplegament de les Normes Sudsidiàries en Sòl apte per urbanitzar. 

1. En Sòl apte per urbanitzar les Normes es despleguen necessàriament per mitjà de 

Plans Parcials. El seu àmbit territorial s’haurà de correspondre amb els sectors de 

planejament delimitats per aquestes Normes en els plànols d’ordenació. 

2. El desenvolupament parcial dels sectors en subsectors es podrà dur a terme si es fa 

d’acord amb alló que estableix l’article 63 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual 

s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

 

Article 11 

Desplegament de les Normes Subsidiàries en Sòl no urbanitzable 

Les determinacions de les Normes que regulen el sòl no urbanitzable són d’aplicació 

directa i immediata. No obstant això, es podran formular plans especials que tinguin per 

objecte l’execució directa d'infrastructures del territori, la protecció del paisatge, de les 

vies de comunicació, dels conreus i dels espais forestals i la millora del medi rural. 

 

Article 12 

Desplegament de les Normes Subsidiàries respecte als sistemes generals 

Les previsions de les Normes respecte als sistemes generals, en el sòl apte per urbanitzar 

i no urbanitzable, es desenvoluparan amb el desplegament d’un pla especial  
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d'infrastructures, o bé mitjançant la seva execució directa prèvia l’expropiació dels 

terrenys afectats, o bé, en el sòl apte per urbanitzar, mitjançant el desplegament del pla 

parcial corresponent. 
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CAPÍTOL III. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT 

 

Article 13 

Elecció dels sistemes d’actuació 

1. En el desenvolupament de les Normes Subsidiàries, cal que els plans que es redactin 

determinin expressament el sistema o sistemes d’actuació d’entre els previstos en la 

legislació urbanística vigent. La determinació del sistema d’actuació s’haurà de 

justificar d’acord amb l’article 56 del Reglament de planejament urbanístic. 

2. El sistema escollit haurà de garantir l’execució de les obres d’urbanització, la cessió 

dels sòls per a dotacions i equipaments, i la cessió dels vials i zones verdes d’ús públic. 

3. Per a l’execució d’aquestes Normes es considera preferent els sistema de 

compensació, sens perjudici del que preveu l’article 169.2 del Decret Legislatiu 1/1990, 

pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

 

Article 14 

Polígons i Unitats d’actuació 

1. La delimitació poligonal per a l’execució del planejament s’ajustarà a allò que 

estableixen els articles 167 i 168 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la 

refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i els articles 36 i 37 

del Reglament de gestió urbanística. Així, es podran modificar els àmbits establerts per 

aquestes Normes i es podran delimitar nous polígons o unitats d’actuació amb l’objectiu 

de facilitar la seva gestió o efectuar un millor repartiment de càrregues i beneficis que es 

deriven del planejament. 

2. La delimitació poligonal tendirà a fer-se de manera que, conservant la coherència del 

planejament, es procuri flexibilitzar al màxim l’execució d’aquest, independitzant cada 

operació urbanística en diferents polígons. 

3. Quan no sigui possible la delimitació de polígons o unitats d’actuació, o per a 

l’execució dels sistemes que no són de cessió obligatòria i gratuïta i en les actuacions 

aïllades en el sòl urbà, s’aplicarà els sistema d’expropiació. Si d’aquesta actuació se’n 
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deriven beneficis especials per als sector confrontats o propers, es podran repercutir les 

despeses mitjançant la imposició de contribucions especials, als propietaris beneficiats. 

 

Article 15 

Sistema d’actuació en Sòl urbà 

Per a l’execució del planejament en sòl urbà es delimitaran polígons o unitats 

d’actuació, quan no sigui possible l’actuació directa, perquè es donen aprofitaments 

diferencials derivats de les Normes. Això no és obstacle perquè l’administració pugui 

realitzar actuacions aïllades en sòl urbà pel sistema d’expropiació, quan aquestes 

actuacions estiguin previstes en aquestes Normes Subsidiàries o en un pla especial. 

Article 16  

Sistema d’actuació en Sòl apte per urbanitzar 

1. La delimitació dels polígons per a l’execució del planejament al sòl apte per 

urbanitzar es determinarà al pla parcial que desenvolupi cada sector. 

2. Cada sector de pla parcial podrà coincidir amb un polígon o bé dividir-se en dos o 

més polígons d’actuació. Tots els terrenys inclosos dins d’un àmbit de planejament 

parcial estaran adscrits a algun polígon d’actuació. 

3. Els plans parcials d’iniciativa particular han d'ésser executats pel sistema de 

compensació d’acord amb l’article 169.3 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova 

la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. No obstant això, 

si transcorreguts sis mesos des de que l’Administració actuant hagi requerit als 

propietaris perquè constitueixin la corresponent Junta de Compensació i no s’ha 

complert l’esmentat requeriment, dita Administració podrà deixar sense eficàcia el Pla o 

canviar-ne el sistema d’execució. 
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Article 17 

Execució i gestió de sistemes 

1. Els terrenys qualificats de sistemes podran ser adquirits per l’administració actuant 

per qualsevol títol jurídic, mitjançant les cessions obligatòries imposades per la 

legislació urbanística vigent o per expropiació forçosa. 

 

2. El cost dels terrenys podrà repercutir-se entre els propietaris beneficiats per l’actuació 

en la part que s’estimi d’interès directe, d’acord amb el que disposa la legislació 

urbanística vigent, mitjançant contribucions especials. 
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CAPÍTOL IV. INTERVENCIÓ EN L’EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL 

 

Article 18 

Actes subjectes a llicència 

1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes referits als article 1 del 

Reglament de Disciplina Urbanística i l’article 247 del Decret Legislatiu 1/1990, pel 

qual s’aprova la refosa dels textos vigents a Catalunya en matèria urbanística, i en 

general, qualsevol activitat que afecti les característiques naturals del terreny. 

2. La necessitat d’obtenir l’autorització d’altres administracions públiques, no exonera 

de l’obtenció de la llicència municipal. En cas d’urgència o d’excepcional interès es 

tindrà en compte el que disposa l’article 250.2 Decret Legislatiu 1/1990, pel qual 

s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística i els 

articles 8 i 9 el Reglament de Disciplina Urbanística. Totes les obres que s’executin com 

a compliment d’una ordre municipal i sota la direcció dels serveis tècnics de 

l’Ajuntament, estan exemptes de l’exigència de la llicència municipal. 

3. Les llicències tenen caràcter de document públic. Les llicències no impliquen 

l’autorització municipal per als actes d’ocupació de via pública o terrenys confrontants, 

ni per a altres usos o activitats relacionats amb l’obra autoritzada. 

 

Article 19 

Procediment d’atorgament de llicències 

Les sol·licituds de llicències es resoldran d’acord al procediment previst per la legislació 

sobre Serveis de les Corporacions Locals. 

 

Article 20 

Contingut de les llicències 

1.El document administratiu corresponent a la concessió de la llicència contindrà les 

dades més rellevants de les obres autoritzades, acord de concessió, condicions, garanties 

i altres extrems identificadors. També s’hi adjuntarà un exemplar diligenciat dels 
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plànols, croquis o projecte tècnic el qual serà la descripció gràfica autèntica de les obres 

autoritzades. 

2. Tot el que es disposa en aquesta Normativa en matèria de condicions d’edificabilitat i 

d’ús i, si escau, respecte a les condicions estètiques, higièniques o d’una altra naturalesa 

s’entendrà inclòs en l’acte d’atorgament de la llicència. Els titulars de llicències hauran 

de respectar els contingut exprés de les seves clàusules, i a més, el contingut implícit 

que és el definit en aquesta Normativa, segons la classe i destí del sòl i les condicions 

d’edificabilitat i d’ús. No podran justificar-se les vulneracions d’aquestes Normes 

Subsidiàries en el silenci o insuficiència del contingut de la llicència. 

3. Totes les llicències hauran d’explicitar els terminis màxims d’inici i acabament de les 

obres, i advertir al titular de la caducitat de la llicència. 

 

Article 21 

Classificació de les obres 

1. Als efectes del que estableix la legislació de Serveis de les Corporacions Locals, es 

consideraran Obres Majors: 

- les de construcció de tota classe d’edificis de nova planta. 

- les de reforma de l’estructura d’un edifici o que augmentin o redueixin el seu 

volum. 

- les que es realitzin en façana i modifiquin l’aspecte exterior de les edificacions. 

- les d’urbanització i parcel·lació de terrenys. 

- les obres de moviments de terres. 

- les de construcció de murs de contenció, pous i obres de captació d’aigua. 

- les obres d’enderrocament d’edificis existents. 

- les actuacions de tallada d’arbres que formin massa arbòria de certa importància. 

- En general, totes aquelles que exigeixin la direcció d’un facultatiu titulat superior. 

2. La resta d’obres i actuacions es consideraran Obres Menors. 
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Article 22 

Documents per a la sol·licitud de la llicència d’obres majors 

1. Per a la sol·licitud de llicència d’obres majors cal presentar, adjunt al model de 

document previst per a aquest fi, el projecte tècnic, exemplars per triplicat, subscrit per 

facultatiu competent i pel sol·licitant i visat pel corresponent Col·legi Professional. 

2. Cal presentar, a més, el full d’assumpció de la direcció facultativa de les obres visat  

pel Col·legi Professional corresponent. 

3. En el supòsit de reforma, cal adjuntar, a més, plànols explicatius de l’estat actual de 

l’edificació i fotografies que mostrin des de diferents perspectives l’estat actual de 

l’element o edifici, així com la seva relació amb l’entorn. 

 

Article 23 

Documents per a la sol·licitud de la llicència d’obres menors. 

1. Les sol·licituds de llicència d’Obres Menors hauran d’aportar, al menys, un document 

en el que es descriguin les obres, de forma escrita i gràfica, amb indicació de la seva 

extensió i situació. 

2. S’expressa a continuació una relació d’obres menors per a les quals, a més, cal 

adjuntar amb la corresponent sol·licitud una memòria i pressupost detallats i, quan 

s’indica amb la lletra D, l’acceptació de la Direcció Tècnica visada pel corresponent 

Col·legi Professional i quan s’indica amb la lletra P, cal aportar plànols signats per 

facultatiu competent: 

. Construcció, reparació o supressió de guals a la voravia. 

 . Ocupació provisional de l’espai públic per a la construcció no emparada en    

   llicència d’obres majors. 

 . Construcció de barraques i quioscs per a exposició i venda menors de 5 m² (D). 

 . Col·locació de rètols, banderoles i anuncis lluminosos. 

 . Col·locació d’anuncis, excepte els situats a la coberta de l’edificació subjectes   

   a la llicència d’obres majors. 

 . Col·locació de pals i banderes. 

 . Col·locació de veles a les façanes de les plantes baixes. 
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            . Col·locació de marquesines per a comerços. (D). 

 . Instal·lació de barreres i tanques de protecció de les obres. 

 . Construcció de ponts, bastides i similars (D). 

 . Execució de cales, pous i sondetjos d’exploració (D). 

 . Estintolament de façanes (D). 

 . Col·locació de grues-torre, ascensors, o altres aparells elevadors (P i D). 

 . Treballs d’anivellament de terrenys que no alterin més d’un metre de les cotes 

    naturals i no afectin les mesures de les alçàries reguladores de l’edificació (P  

    i D). 

 . Construcció o instal·lació de barraques provisionals d’obres. 

 . Obres interiors i instal·lacions en locals no destinats a habitatges, sense     

   modificació estructural (P). 

 . Reparació de cobertes i terrats (D). 

. Reparació, pintura i estucat de façanes amb muntatge de bastida de més de 6 m      

(D). 

 . Col·locació de portes, reixes i persianes en obertures. 

 . Construcció, reparació o substitució de canonades d'instal·lacions. 

 . Construcció de pous i foses sèptiques (D). 

 . Modificació de balcons, lleixes o elements sortints (D). 

 . Canvi o reparació d’elements estructurals (P i D). 

 . Execució o modificació d’obertures que afectin a elements estructurals (P i  

   D). 

 . Execució o modificació d’obertures que no afectin a elements estructurals (P). 

 . Formació de cambres de bany en locals comercials, oficines i magatzems. 

 . Construcció i modificació d’aparadors. 

 . Col·locació d’elements mecànics de les instal·lacions en terrasses o terrats  

   (D). 

 . Coberts lleugers oberts o tancats lateralment, de superfície menor de 30 m² i  

   d’alçària inferior a 4 metres (D). 

 . Enderroc d’edificis que siguin aïllats, de superfície inferior a 30 m² i d’alçària  

   inferior a 4 metres (P i D). 
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. Construcció de tanques o barreres definives. 

 . Treballs d’anivellament a l’entorn de l’edifici amb variacions menors de +-  

   1,5 metres respecte el terreny natural en qualsevol punt (D). 

 . Formació de jardins, excepte els que formen part de l’espai lliure de parcel·la. 

 

Article 24 

Condicions d’atorgament de llicències 

1. Les llicències s’atorgaran amb la subjecció d’allò que es disposa en aquesta 

Normativa respecte a la classe de sòl i el seu destí i a les condicions d’aprofitament, 

edificabilitat i ús. 

2. Quan l’obra o edificació requereixi la prèvia urbanització i no hagin lliurat a 

l’Administració els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, no es podrà atorgar la 

llicència d’edificació fins que no s’hagin complert els deures de cessió de terrenys i 

costejament de la urbanització legalment procedents, sense perjudici del que preveu 

l’article 120 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals 

vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

3. Per tal d’autoritzar la facultat d’edificar en terrenys que no tinguin la condició de 

solar, cal ajustar-se al que disposen els articles 40 a 43 del Reglament de gestió 

urbanística. 

 

Article 25 

Caducitat, termini i pròrroga de les llicències 

1. D’acord amb l’article 249.7 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la refosa 

dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, el termini que han de 

preveure les llicències per començar i acabar les obres són, respectivament, un i tres 

anys a comptar des de l’endemà de la data de notificació al promotor. 

2. Les llicències es tramitaran segons allò que disposa la legislació de Serveis de les 

Corporacions Locals i d’acord amb les normes específiques que disposi l’Ajuntament. 
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3. Les condicions de caducitat i pròrroga de les llicències es concreta a l’article 249 del 

Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a 

Catalunya en matèria urbanística. 

 

Article 26 

Seguiment de les obres 

1. Abans de començar l’execució d’una obra de nova planta, l’Ajuntament haurà 

d’assenyalar l’alineació i rasant, assenyalament del qual s’estendrà l’acta corresponent, 

la qual eximinarà el promotor d’aquesta obra de tota la responsabilitat en l’alineació de 

l’edifici si per a la seva realització s’ha ajustat a l’assenyalada acta. Aquest 

assenyalament s’efectuarà prèvia sol·licitud de l’interessat. 

2. Així mateix, l’interessat comunicarà a l’Ajuntament els moments en què l’obra 

sobrepassi la rasant del carrer i en què assoleixi l’alçària autoritzada a l’objecte que els 

serveis tècnics municipals efectuïn les oportunes comprovacions, de les quals s’estendrà 

la corresponent acta. 

3. Acabades les obres, l’interessat ho comunicarà a l’Ajuntament, amb certificació 

visada del facultatiu director de les obres i altra documentació complementària amb 

objecte de realitzar la inspecció final. Es comprovarà si l’interessat s’ha ajustat en la 

seva realització a la llicència atorgada i també si s’han refet tots els danys i perjudicis 

causats en la via pública, desguassos, subsòl, clavegueram, aigües potables, cables 

elèctrics i qualsevol altre servei anàleg així com també de caràcter privat o a tercers. 

4. Si la comprovació resulta positiva l’Ajuntament atorgarà la llicència de primera 

ocupació de l’edificació. 

 

Article 27 

Establiment de terminis per a edificar per part de l’Ajuntament 

1. L’Ajuntament podrà aplicar els terminis previstos als articles 223 al 233 del Decret 

Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en 

matèria urbanística, amb l’objectiu d’incentivar el sector de la construcció i d’evitar la 

retenció especulativa dels solars. 
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2. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament podrà constituir el Registre Municipal de Solars, 

seguint els tràmits previstos per la legislació vigent. 

 

Article 28   

Infraccions urbanístiques 

Pel que fa als actes sense llicència o sense ajustament a les seves condicions, es regiran 

per allò que disposen el Reglament de Disciplina Urbanística i el Reglament de la Llei 

9/1981, sobre Protecció de la legalitat urbanística. 
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TÍTOL II. PARÀMETRES COMUNS D’ORDENACIÓ I 

D’ÚS. 

 

CAPÍTOL I. PARÀMETRES GENERALS QUE REGULEN 

L’EDIFICACIÓ 

 

Article 29 

Regulació de les plantes baixes 

1. No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons les 

modalitats de semisoterrani i entresolat. 

2. Quan la regulació de la zona no especifiqui altra cosa, les alçàries útils mínimes 

permeses de la planta baixa seran les següents: 3,00 m en el cas d’usos comercials, 

magatzems, etc. i 2,50 m en el cas d’habitatges i comerços menors de 80 m². 

 

Article 30 

Regulació de les plantes soterrani 

1. Tret que es disposi altra cosa en les ordenances que regulen la zona, sols s’admet la 

construcció d’una única planta soterrani a sota de la planta baixa. 

2. En els soterranis no es permeten els usos residencial i sanitari. Els soterranis per sota 

del primer, cas que s’autoritzin, només podran ser dedicats a aparcaments, 

instal·lacions tècniques de l’edifici, cambres cuirassades i similars. 

3. Només es permetrà la construcció de plantes soterraries quan aquestes puguin 

desguassar a la xarxa de clavegueram, encara que sigui per mitjans mecànics. 

4. Tret que s’indiqui en les ordenances de la zona, les plantes soterrani no podran 

sobrepassar l’ocupació  de la planta baixa. 

5. L’alçària lliure mínima de les plantes soterranis es de 2,20 metres i la màxima són 

3,00 metres. 
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Article 31 

Regulació de l’entresolat 

1. L’entresolat únicament es podrà realitzar en les zones on expressament s’assenyali i 

per a dedicar-lo a magatzematge, sanitaris i oficines vinculades a la planta on es 

realitza l’entresolat. 

2. L’entresolat se separarà com a mínim tres metres de les façanes de l’edifici, i la seva 

alçària lliure mínima a sobre serà de 2,20 metres i a sota de 2,50 metres. 

 

Article 32 

Regulació de les plantes pis 

Tindran una alçària lliure mínima de 2,50 metres, tret que en les ordenances de la zona 

s’indiqui una altra dimensió. 

 

Article 33 

Elements per sobre de l’alçària reguladora 

Per sobre de l’alçària reguladora construïda només s’admeten el elements següents: 

1. La coberta terminal de l’edifici. 

2. Els elements de ventilació i il·luminació de l’espai sotacoberta, si fos el cas. 

3. Els elements tècnics de les instal·lacions. 

4. Els coronaments decoratius de les façanes. 

 

Article 34 

Regulació dels espais sotacoberta 

1. Els espais sotacoberta es destinaran principalment a àmbits comuns de l’immoble, 

magatzematge comunitari i individual vinculat als habitatges, cambres de 

malendreços, instal·lacions tècniques de l’edifici, i accessos a la coberta. 

2. Per damunt del nombre màxim de plantes no està permès fer els espais sotacoberta 

habitables tret que ho indiquin expressament les ordenances de la zona. 
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3. En cap cas les plantes sotacoberta habitables podran constituir un habitatge 

independent del de la planta immediatament inferior. 

4. La superfície de les plantes sotacoberta amb una alçària lliure superior a 1,50 metres 

computarà als efectes de determinar la quantitat de sostre de l’edificació. 

 

Article 35 

Regulació de les cobertes de les edificacions 

1. Per a edificis acabats en coberta inclinada la intersecció del pla inferior de la coberta i 

del pla de façana de l’edificació determinaran una directriu horitzontal, que no 

sobrepassarà l’alçària reguladora màxima, ni sobrepassarà en 40 centímetres la cota 

del sostre de la darrera planta pis. 

2. El pendent de la coberta inclinada no podrà ser superior del 35%, tret que les 

ordenances de la zona ho determinin. 

3. Per sobre dels plans definits per la coberta inclinada, podran sobresortir elements de 

ventilació i xemeneies, antenes i claraboies dels celoberts. Les claraboies hauran de 

ser paral·leles als plans de la coberta inclinada i no se separaran més de 50 cm 

d’aquesta en cap punt. 

4. Els careners de coberta, així com altres elements construïts no sobrepassaran en més 

de 3,50 metres l’alçària de l’arrencada de la coberta al pla de façana. 

5. En cap cas s’autoritzaran edificis acabats amb terrasses o cobertes planes.  

 

Article 36 

Els elements sobre coberta: finestres i llucanes 

Quan calgui disposar d’obertures d'il·luminació i ventilació de la planta sotacoberta, 

aquestes es podran tancar amb finestres integrades al pla de la coberta inclinada. La 

superfície d’ocupació de les obertures no sobrepassarà el 10% de la superfície de 

coberta.  

 

Article 37 

Arrodoniment de les cantonades dels carrers 
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Quan es disposi específicament en les ordenades reguladores d’una zona o s’indiqui 

expressament en els plànols d’ordenació, l’arrodoniment de la cantonada es farà d’acord 

amb les condicions següents: 

1. Quan la suma de l’amplària de carrers que conflueixen a una cruïlla és menor de 8 

metres o un dels dos és menor a 3 metres, la cantonada es farà amb un arc de 

circumferència de 2 metres de radi, tangent a les dues façanes. 

2. Quan la suma dels dos carrers està entre 8 i 12 metres, la cantonada es farà amb un 

arc de circumferència de 4 metres de radi, tangent a les dues façanes. 

3. Si els dos carrers sumen entre ells 12 i 20 m, o quan el més gran dels dos superi els 8 

m, el radi de circumferència tangent a les dues façanes serà de 6 metres. 

4. Si els carrers sumen entre tots dos més de 20 metres, o sempre i quan el més gran 

tingui més de 12 metres, el radi de la circumferència inscrita entre les dues façanes 

serà de 8 metres. 

5. En casos de gran dimensió, es dissenyaran d’acord amb les respectives necessitats 

tramitant l’estudi de detall corresponent, sense que en cap cas resulti un radi menor 

de 10 metres. 

 

Article 38 

Formació de xamfrans en les cantonades 

Quan es disposi específicament en les ordenances reguladores d’una zona o s’indiqui 

expressament en els plànols d’ordenació, els xamfrans es faran d’acord amb les 

condicions següents: 

1. El xamfrà no serà mai de longitud superior a 15 metres ni inferior a 5 metres, i es 

col·locarà segons la perpendicular a la bisectriu de l’angle format per les façanes que 

arriben a la cruïlla. 

2. La forma i dimensió del xamfrà serà sempre la mateixa en cada una de les cares de la 

cruïlla. 
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CAPÍTOL II. REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ ALINEADA AL 

VIAL. 

 

Article 39 

Determinació de l’alçària reguladora màxima 

En els edificis situats segons l’alineació de vial l’alçària reguladora s’amidarà d’acord 

amb els supòsits següents: 

1. Edificis amb façana a un sol vial: 

a. Si la rasant del carrer, considerat el front de parcel·la, presenta una diferència de 

nivells entre l’extrem de cota més alta i el de cota més baixa, menor de 1,20 metres, 

l’alçària reguladora s’amidarà al centre de la façana, a partir de la rasant de la voravia 

en aquest punt. 

b. Si la diferència de nivells entre l’extrem de cota més alta i el de cota més baixa, és 

més gran de 1,20 metres, l’alçària màxima de l’edifici s’amidarà a partir del nivell 

situat a 0,60 metres per sobre de la cota més baixa de la línia de façana. 

c. Quan l’aplicació d’aquesta regla doni lloc a que, en determinats punts de la façana, la 

rasant de la voravia se situï a més de 1,50 metres per sobre del punt d’aplicació de 

l’alçària reguladora, la façana es podrà dividir en els trams que calguin perquè això 

no passi. A cadascun dels trams resultants, l’alçària reguladora s’haurà d’amidar 

d’acord amb les regles anteriors. Cada tram tindrà al menys la longitud indicada per a 

la parcel·la mínima. 

2. Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà: 

a. Si l’alçària de l’edificació fos la mateixa a cada cara de vial, s’aplicaran les 

condicions del punt 1, anterior, operant en el conjunt de les façanes desenvolupades, 

com si fossin una sola façana. 

b. Si les alçàries reguladores fossin diferents, les més altes es podran portar cap als 

carrers adjacents més estrets, fins una longitud igual a la fondària edificable 

corresponent al carrer de més alçària. Aquesta longitud arribarà com a màxim fins la 
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meitat del tram de carrer de menor amplària. L’aplicació d’aquest retorn sols afectarà 

la primera parcel·la que fa cantonada 

 

3. Edificis amb façana a dues o més vies que no facin cantonada o xamfrà. 

Regularan la seva alçària com si es tractés d’edificis independents. El canvi d’alçària 

màxima es farà en el punt mig de la parcel·la i, almenys, a quatre metres de la façana 

de menor cota. 

4. Edificis amb façana a places, parcs i altres espais lliures públics. 

Regularan la seva alçària en funció del vial de major amplària que conflueixi a 

l’espai públic. 

 

Article 40 

Limitació de l’alçària de l’edificació 

En parcel·les amb un fort pendent transversal caldrà reduir l’alçària de l’edificació o la 

fondària edificada de tal manera que l’alçat frontal dels paraments verticals exteriors, no 

superi en cap punt l’alçària reguladora màxima incrementada en 2,80 metres. 

 

Article 41 

Determinació de l’alçària reguladora màxima de les construccions en el pati d’illa 

1. L’alçària de l’edificació al pati d’illa només es podrà entendre referida a la rasant 

d’un carrer, fins a una fondària igual a la meitat de la distància entre les dues 

alineacions interiors d’illa oposades. 

2. En casos de desnivell entre façanes oposades d’illa, aquesta fondària límit s’haurà de 

reduir, de manera que l’edificació a l’espai interior no ultrapassi un pla ideal Traçat a 

quaranta-cinc graus mesurat des de l’alçària màxima corresponent a la planta baixa 

en el límit edificable de la parcel·la oposada. 
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Article 42 

Forma de la coberta 

1. La coberta inclinada serà, almenys, a dues aigües i simètrica respecte la planta de 

l’edifici. 

2. El carener es situarà paral·lel a la façana de l’edifici al carrer. 

 

Article 43 

Disposició dels cossos sortints 

1. Els cossos sortints estan prohibits a la planta baixa. 

2. No es permeten els cossos sortints tancats en carrers menors de 8 metres 

3. L’alçària lliure mínima entre la vorera i els cossos sortints és de 3,50 metres 

4. La forma de la planta dels cossos sortints serà geomètrica, de directrius paral·leles i 

ortogonals al pla de façana, tret que s’admeti expressament la seva singularitat en les 

ordenances que regulen la zona. 

5. Si la seva volada no es regula a la zona corresponent, aquesta es limita per la menor 

de les dimensions següents: 

. El 10% de l’amplària del vial 

. L’amplària de la vorera menys 50 cm 

. Una longitud de vol de 1,20 metres 

6. La longitud màxima conjunta dels cossos sortints tancats, semitancats i oberts, podrà 

ocupar com a màxim de 2/3 de la longitud de façana. Els cossos sortints tancats i 

semitancats podran ocupar com a màxim el 1/3 de la longitud de la façana. 

7. Cada cos sortint tancat tindrà una longitud màxima de 3 metres. 

8. El límit lateral del vol dels cossos sortints ve definit per un pla normal a la façana a 

1,00 metres de la paret mitgera. 

 

Article 44 

Disposició dels elements sortints 

El vol dels elements sortints, com sòcols, pilars, ràfecs, gàrgoles, marquesines, para-sols 

i d’altres similars, es regula a cada zona. Quan no s’indiqui altra cosa, els elements 
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sortints no podran volar més de 15 cm, excepte a la planta baixa on, a més, no podran 

sobresortir més del 5% de l’amplària de la voravia, i a la planta coberta, on el ràfec 

podrà volar 70 cm. 

 

Article 45 

Regulació dels vols en el pati d’illa 

1. La fondària edificable en cada parcel·la només podrà ser sobrepassada amb cossos 

sortints oberts i amb elements sortints quan la separació entre alineacions interiors 

sigui com a mínim de 8 metres. 

2. A més de les disposicions sobre els cossos sortints i els elements sortints, el seu vol a 

partir de la fondària edificada està limitat a 1/20 part del diàmetre del cercle que es 

pot inscriure en el pati d’illa, sense sobrepassar en cap cas 1,20 m. 

 

Article 46 

Tractament de les parets mitgeres 

Quan a conseqüència de diferents alçàries entre els edificis, reculades de les 

edificacions, diferents moments de les construccions o d’altres causes, puguin sortir 

mitgeres al descobert, encara que siguin temporalment, s’hauran d’acabar amb material 

de façana. 

 

Article 47 

Reculades de l’edificació 

1. Tret que s’indiqui expressament en les ordenances de la zona no s’admeten les 

reculades de l’edificació ni en planta baixa ni en planta pis. 

2. En tot cas, en les zones que s’autoritzin, les reculades abastaran sempre la totalitat de 

la façana. Els terrenys resultants seran cedits gratuïtament i adscrits a la vialitat 

pública, havent-se d’urbanitzar a càrrec del propietari. 

3. La reculada no modificarà l’alçària reguladora de l’edificació ni la fondària 

edificable, que es continuarà amidant des de l’alineació assenyalada. El propietari ha 
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de garantir el tractament adequat de les parets mitgeres, que restin al descobert per la 

reculada. 
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CAPÍTOL III. REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ AÏLLADA. 

 

Article 48 

Esgraonament de les plantes 

Tret que expressament s’indiqui en les ordenances de la zona, no s’admet el trencament 

esgraonat de les diferents plantes que conformen l’edificació. 

 

Article 49 

Determinació de l’alçària de l’edificació 

1. Tret que s’indiqui alguna altra cosa en les ordenances de la zona, l’alçària màxima de 

l’edificació es determinarà en cada punt a partir de la cota de pis de la planta que 

tingui la consideració de planta baixa. En cap dels casos les cotes de referència de les 

plantes baixes podran ésser establertes amb una variació absoluta de més-menys un 

metre (+- 1m.), en relació amb la cota natural del terreny. Es prendrà com a punt de 

referència el centre de gravetat de la planta baixa. 

2. En parcel·les amb un fort pendent caldrà disposar l’edificació de tal manera que la 

diferència entre la cota d’arrencada de la coberta i qualsevol cota del terreny en el 

perímetre de la ocupació en la planta de l’edificació, no superi l’alçària reguladora 

màxima incrementada en 2,80 metres. 

3. En les zones en què expressament s’admeti que l’edificació es desenvolupi 

esgraonadament, els volums d’edificació construïts sobre cadascuna de les plantes o 

parts de les plantes considerades com a planta baixa, se subjectaran a l’alçària 

màxima que correspongui en raó de cadascuna de les parts esmentades. 

4. En cap cas l’aplicació d’aquest article podrà donar lloc a increments de l’ocupació 

màxima ni del sostre edificable premés. 
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Article 50 

Limitació de l’ocupació a les parcel·les amb pendent 

Per a les parcel·les amb ordenació en edificació aïllada, amb pendent superior al 30%, 

l’ocupació fixada en les ordenances de la zona es disminuirà segons els percentatges que 

s’indiquen a continuació: 

. del 30% al 50% es disminueix en 1/3 

. del 50% al 100% es disminueix en ½ 

. si és més del 100% es prohibeix l’edificació. 

 

Article 51 

Forma de la coberta 

Tret que les ordenances específiques d’una zona admetin expressament la singularitat, 

les cobertes inclinades estan subjectes a les determinacions següents: 

 . La coberta serà, almenys, a dues aigües i simètrica respecte la planta de       

   l’edifici. 

 . El carener se situarà en la mateixa direcció de les corbes de nivell, coincidint  

   amb la direcció de la façana de major longitud. 

 

Article 52 

Regulació dels cossos sortints 

Tret que en les ordenances reguladores de la zona s’estableixi una altra dimensió, els 

cossos sortints tancats i semitancats estan limitats per la superfície de sostre edificable 

de la parcel·la. A més, tots els cossos sortints, tancats, semitancats i oberts, estan 

limitats pel percentatge d’ocupació en planta i per la distància de separació de 

l’edificació als límits de la parcel·la. 

 

Article 53 

Regulació dels elements sortints 
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El vol dels elements sortints, com sòcols, pilars, ràfecs, gàrgoles, marquesines, para-sols 

i d’altres similars, es regula a cada zona. Quan no s’indiqui altra cosa, els elements 

sortints no podran volar més de 30 cm, excepte a la planta coberta, on el ràfec podrà 

volar 70 cm. 

 

Article 54 

Construcció de tanques 

Les tanques del carrer o entre veïns tindran una alçària màxima de 1,80 metres. Es 

podran fer amb material massís fins a una cota màxima de 0,90 metres per damunt de la 

vorera o del terreny i s’acabarà amb reixes, tela metàl·lica o vegetació d’arbust. No 

s’admeten els acabats amb elements puntxants, o que puguin provocar ferides a les 

persones o als animals. 

 

Article 55 

Adaptació topogràfica del terreny 

En els casos en què sigui imprescindible l’anivellament del sòl formant terrasses, 

aquestes es disposaran de manera que la cota de cadascuna compleixi les condicions 

següents: 

1a. Les plataformes d’anivellament tocant els límits de parcel·la no podran situar-se a 

més d’1,50 metres per damunt o a més de 2,20 metres per sota de la cota natural del 

límit. 

2a. Les plataformes d’anivellament a l’interior de parcel·la (excepte els soterranis) 

hauran de disposar-se de manera que no sobrepassin uns talussos ideals de pendent 

1:3 (alçària:base) traçats des de les cotes referides als límits al punt anterior. 

3a. En cada punt, l’alteració de la cota natural del terreny no pot excedir en 2,50 metres. 

4a. Els talussos verticals i els murs de contenció de terres no podran ultrapassar una 

alçària de 2,50 metres. 
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CAPÍTOL IV. PARÀMETRES REGULADORS D’USOS I 

ACTIVITATS. 

 

Article 56 

Desenvolupament de la regulació d’usos 

1. En sòl urbà, mitjançant una ordenança específica, poden establir-se limitacions o 

condicions a les establertes amb caràcter general per aquestes Normes. 

2. Els plans especials poden: 

a. Restingir localitzacions i característiques dels usos. 

b. Prohibir usos admesos pel planejament general. 

c. Admetre usos no previstos en aquestes Normes, sempre que siguin       

compatibles amb els proposats, que caldrà mantenir en el Pla especial.  

3. Els plans parcials, que desenvolupin sectors de sòl apte per urbanitzar, regularan 

detalladament els usos del sector. 

4. En el sòl no urbanitzable, els plans especials de millora del medi rural poden limitar 

o prohibir usos que resultin perjudicials per al medi. 

5. En qualsevol cas, els plans especials de protecció del patrimoni històric i cultural 

poden limitar els usos admesos en un àmbit. 

 

Article 57 

Regulació de l’ús d’habitatge 

1. Els habitatges hauran de complir les condicions d’habitabilitat exigides per la 

legislació vigent. 

2. Tret que la normativa que regula una zona indiqui una altra cosa s’estableix una 

densitat màxima d’un habitatge cada 125 m² construïts. 

3. A tots els edificis nous és obligat de dotar a cada habitatge amb una plaça 

d’aparcament privat. Aquestes poden ser en el mateix edifici o estar a l’aire lliure 

dins la pròpia parcel·la o situades en un altre edifici pròxim. En aquest darrer cas, la 

sol·licitud de llicència d’obra haurà d’anar acompanyada de l’escriptura de compra de 

les places d’aparcament que calguin. 
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Article 58 

Regulació de l’ús hoteler 

1. Per als hotels, la densitat màxima de llits en relació al sostre màxim edificable, 

resultat d’aplicar l’índex d’edificable net, serà d’un llit per cada 20 m² edificables. 

Per als altres tipus d’usos hotelers, la densitat màxima de nuclis residencials serà 

igual a la densitat màxima d’habitatges. 

2. El nombre de places d’aparcaments és, excepte si la ordenança de la zona indica el 

contrari, el següent: 

a. Per a hotels i apart-hotels, d’acord amb les categories establertes en el Decret 

176/1987, s’estableix un percentatge de places d’aparcaments per a habitacions o 

unitats que es correspon amb el 100%, 85%, 70%, 55% o 40% segons l’hotel 

tingui, respectivament, la categoria de 5,4,3,2 o una estrella. 

b. Als motels s’estableix un mínim de places igual al nombre d’habitacions o  

aparcaments. 

c. Per a les pensions, i segons les categories definides en el mateix Decret, 

s’estableix un percentatge de places d’aparcament per a habitacions o unitats que 

es correspon amb  

el 25% o el 40% segons la pensió tingui , respectivament, categoria d’una o dues 

estrelles. 

d. Si no es concreta el tipus, la categoria i el nombre d’habitacions de l’establiment 

hoteler el nombre de places d’aparcaments que caldrà reservar es d’un cada 30 m² 

construïts. 

e. En qualsevol dels casos enunciats en els apartats anteriors, les places  

d’aparcament estaran situades a una distància inferior a 200 m de l’entrada de 

l’establiment d’ús hoteler. 

 

Article 59 

Regulació de l’ús de comerç 

1. A les superfícies destinades a comerç mitjà caldrà preveure un espai amb capacitat 

equivalent a un lloc d’aparcament per cada 20 m² de superfície de venda. A partir de 
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1.000 m² de superfície de venda, l’aparcament i accés per als clients serà separat de 

l’espai corresponent per al subministrament. 

 

2. Les grans superfícies comercials han de preveure un espai d’aparcament amb 

capacitat mínima equivalent a una plaça d’aparcament per cada 10 m² de superfície de 

venda. 

 

Article 60 

Regulació de l’ús d’oficines i serveis privats 

Caldrà preveure una plaça d’aparcament cada 50 m² construïts destinats a aquest ús. 

 

Article 61 

Regulació de l’ús de magatzems 

1. Els magatzems situats al nucli hauran de preveure l’espai necessari per permetre la 

correcta accessibilitat dels vehicles de transport i per possibilitar les maniobres de 

càrrega i descàrrega sense interferir el trànsit. 

2. L’ús de magatzem té la mateixa regulació per categories que les de l’ús industrial. 

 

Article 62 

Regulació de l’ús industrial 

1. Amb caràcter general, els usos industrials es regulen per les disposicions sobre les 

activitats genèriques, que resten limitades en funció dels conceptes següents: 

 . Tipus d’activitats segons les categories, que classifiquen les activitats tenint   

 en compte les incomoditats, els efectes nocius, danys i alteracions sobre el medi  

 ambient, tal com es defineixen a la disposició addicional. 

 . Tipus d’activitats segons les situacions físiques, en relació a l’entorn on 

 s’ubiquen, també definides a la disposició addicional. 

2. Amb caràcter particular, en cada zona, sector o tipus de sòl es poden establir 

limitacions específiques, si fos el cas, en funció de la permissivitat, els efectes que 
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s’en deriven i la combinació de categories i situacions, tal com es defineix en la 

disposició addicional. 

 

Article 63 

Regulació d’activitats extractives 

1. Aquest ús serà sempre temporal i provisional i necessitarà una llicència municipal 

prèvia, a més de les autoritzacions corresponents i, en especial, les establertes a la 

Llei 12/81 i en el Decret 67/1.991.  

La llicència municipal d’activitat, restarà condicionada a la presentació prèvia per 

part de l’empresa extractora, del Programa de Restauració aprovat per 

l’Administració competent, d’acord amb els instruments derivats de la Llei 12/81, de 

24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais 

d’interès natural afectats per les activitats extractives i amb el Decret 343/83, de 15 

de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats 

extractives. 

La concessió de la llicència municipal d’activitat, està vinculada a la intervenció de la 

Comissió Territorial d’Indústries i Activitats Classificades, d’acord amb el que 

preveu l’article 2 del Decret 67/1.991, de 8 d’abril, sense perjudici de l’aplicació, 

quan s’escaigui, d’allò que estableix la Llei 12/81. 

2. No es permeten activitats extractives en sòl urbà i apte per urbanitzar. 

3. Sense perjudici de que el programa de restauració estableixi condicions més 

restrictives, quan l’activitat sigui a l’aire lliure caldrà desenvolupar-la per cales de 

superfície màxima d’una hectàrea, sense que es pugui iniciar la tercera sense haber 

conclòs la restauració de la primera. 

4. Es denegarà l’autorització quan l’activitat extractiva afecti especials valors 

paisatgístics, la morfologia del territori i els cursos d’aigua. 

 

Article 64 

Regulació de l’ús de càmping i caravàning 
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1. La possibilitat d’autoritzar aquest ús requereix la tramitació d’un pla especial que, a 

més d’ordenar l’àmbit, determinarà aquest com a finca indivisible als efectes de 

l’article 140 del Decret Legislatiu 1/90. 

2. Caldrà preveure la formació d’un espai lliure arbrat, que ocupi una posició central, 

amb caràcter unitari i d’una superfície equivalent, almenys, a 35 m² per a cada plaça  

d’acampada i no resulti inferior al 20% de la superfície ordenada. Aquest espai es 

podrà destinar al lleure, esbarjo, zones esportives i de jocs vinculades al càmping. 

3. Les unitats màximes de llocs d’acampada seran d’una cada 200 m² de superfície total 

del càmping. 

4. Caldrà fer la previsió d’un lloc d’aparcament per cada plaça d’acampada. Es preveurà 

una reserva de terrenys amb capacitat equivalent al 50% dels llocs d’aparcament en 

una posició propera a l’entrada del càmping i resguardada de les vistes dominants. 

5. Caldrà preveure la formació de barreres vegetals, formades per la vegetació 

característica del lloc, en el perímetre del càmping i amb més densitat, en els llocs de 

vistes dominants des de l’exterior i al voltant de les construccions fixes dels serveis 

del càmping. El Pla especial reflectirà amb exactitud aquestes plantacions. 

6. El pla especial determinarà les obres i instal·lacions necessàries per a dotar dels 

serveis adequats al càmping, que abastaran almenys, els accessos: la captació, 

potabilització, dipòsit i distribució de l’aigua potable; la xarxa d’aigües residuals, la 

seva depuració i abocament; la connexió, transformació i xarxa de distribució 

d’energia elèctrica; i la xarxa d’enllumenat. 

7. En funció de l’interès i del valor paisatgístic de l’indret on es proposa l’actuació, es 

limitaran, i així s’especificarà en el document tècnic, la proporció de llocs 

d’acampada destinats a caravanes entre el 0% i el 50%. 

8. Els llocs assenyalats per a l’acampada de caravanes estaran ubicats en la posició més 

resguardada de les vistes dominants des de l’exterior. 

9. Resten expressament prohibides les instal·lacions i construccions residencials que 

poden resultar de caràcter fix, “bungalows”,  construccions prefabricades, cases 

transportables, “mòbil-home” i caravanes permanents, ancorades o recolzades. 
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Article 65 

Regulació de l’ús de garatge i aparcament 

1. Per a cada plaça d’aparcament s’ha de preveure una superfície de 2,30 metres 

d’amplària per 4,75 metres de llargada. 

2. Al menys un 2% de les places seran destinades a disminuïts físics, tindran una 

dimensió de 3,30 metres per 4,75 metres i estaran ubicades el més prop possible de 

l’accés. 

3. La repercussió global de cada plaça considerant els elements comuns de l’aparcament 

és de 22 m² de superfície. 

4. Els garatges que tinguin més de 15 places d’aparcament estaran obligats a preveure 

un espai d’espera per a l’entrada i sortida de cotxes que no destorbi la circulació del 

carrer, amb una longitud mínima de 5 metres i un pendent màxim del 4%. Les 

rampes d’accés tindran un pendent màxim del 20% i una amplària mínima de 3,00 

metres. 

5. Els edificis destinats exclusivament a ús d’aparcament, en el supòsit de tenir una 

llum lliure màxima de 2,20 m podran esgotar l’alçària permesa en la zona 

augmentant el nombre de plantes. 

 

Article 66 

Disposició de les activitats segons la categoria 

1. En general les activitats de categoria superior a segona no seran tolerades a menys de 

25 metres d’edificis d’ús religiós, cultural, d’espectable públic i sanitari; i viceversa. 

2. Els edificis independitzats i edificis aïllats amb activitats de segona categoria o 

superior hauran de complir les següents condicions: 

a. L’accés haurà de ser independent del corresponent al dels habitatges. 

b. L’accés de mercaderies serà independent del del personal fins a la línia de  façana. 

c. L’edifici haurà de disposar d’una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies. 

d. L’accés ha de permetre l’entrada o sortida dels vehicles sense maniobres a la  

via pública. 

e. S’hauran d’ubicar en carrers d’ample igual o superior a 10 m. 
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Article 67 

Lúmits màxims a cada categoria 

Els límits màxims a cada categoria i per a cada una de les situacions possibles, es 

refereixen als elements següents i es relacionen a continuació:  

a. Total Potència màxima instal·lada (kW),PMI 

b. Nivell sonor màxim (en dBA), NSM 

c. Superfície total de l’activitat (en m²), STA 

 

          Cat. 1a.  Cat. 2a.         Cat. 3a.    Cat 4a.        Cat. 5a 

  PMI  NSM  STA     PMI  NSM  STA 

Situació 1a.     10      45    200         NO    NO    NO          NO     NO  NO 

Situació 1b.     40      45    400         NO    NO    NO          NO     NO  NO 

Situació 2a.      40      45    400         40      60      400        NO     NO             NO 

Situació 2b.      50      45    400         50      60      400        NO             NO             NO 

Situació 3a.  ---      ---      ---        300      65      ---          ---              NO   NO 

Situació 3b.      ---      ---     ---         400     65       ---          ---              NO             NO 

Situació 4a.      ---      ---      ---          ---      ---       ---         ---              NO             NO 

Situació 4b.      ---      ---      ---          ---     ---        ---         ---           ---  NO 

Situació 5a.      ---      ---      ---          ---      ---       ---         ---           ---             --- 
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TÍTOL III. RÉGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

 

Article 68 

Classificació i Qualificació del sòl 

1. El règim urbanístic del sòl, d’acord amb allò que s’ha previst a l’article 105 del 

Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i a l’article 19 del Reglament de 

planejament urbanístic, es defineix a través de la classificació i la qualificació del sòl. 

2. La classificació del sòl diferencia el règim jurídic d’aquest en urbà, apte per 

urbanitzar i no urbanitzable, per tal d’establir i determinar les facultats de dret de 

propietat, conforme amb les determinacions normatives del Capítol 1 del Títol 3 del 

Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a 

Catalunya en matèria urbanística i dels articles 19 al 24 del Reglament de 

planejament urbanístic. 

3. La qualificació urbanística del sòl té per objecte, mitjançant la definició de zones i 

sistemes, assignar per a cada part del territori usos i, en el seu cas, intensitats i 

condicions d’edificació, tot desenvolupant i concretant els drets i deures genèrics 

establerts per les Normes mitjançant la classificació del sòl, tal i com precisen els 

articles 29, 30, 34 i 36 del Reglament de planejament urbanístic. 

 

Article 69 

Els Sistemes 

Els sòls qualificats com a sistemes representen l’assenyalement de terrenys destinats a 

l’interès col·lectiu perquè el territori i asseguren el desenvolupament i funcionament 

dels assentaments urbans. 

 

 

 

 

39

39

Article 70  

Les zones 

Les zones corresponen a les superfícies de sòl destinades per l’ordenació a ser 

susceptibles d’aprofitament privat. La naturalesa de cada zona és funció de la classe de 

sòl i es determina amb la definició dels paràmetres que regulen les condicions de 

parcel·lació, d’edificació i d’ús que s’exigeix de forma específica a cadascuna. 
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CAPÍTOL II. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE 

SISTEMES. 

Secció 1. Disposicions generals 

 
Article 71 

Definició dels sistemes generals 

1. S’entén per sistemes generals el conjunt d’elements d’interès general que, relacionats 

entre si, configuren l’estructura general i orgànica del territori i són determinants per 

assegurar el desenvolupament i funcionament urbà. 

2. El concepte de Sistema es defineix en els articles 23.1.b del Decret Legislatiu 1/1990, 

pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 

urbanística i 19. b del Reglament de planejament urbanístic. 

3. La consideració de sistemes implicarà la declaració de la utilitat pública de les obres i 

la necessitat d’ocupació dels terrenys als efectes d’allò que disposa l’article 98 del 

Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. Això no obstant, pel que fa al sistema 

d’equipaments, si les Normes Subsidiàries no en determinen l’ús, caldrà prèviament 

concretar-lomitjançant la tramitació d’un pla especial on es justificarà la necessitat de 

la titularitat pública. També s’haurà de tramitar un pla especial per tal de canviar l’ús 

assignat per les Normes Subsidiàries a un equipament concret. 

 

Article 72 

Execució del sistemes 

1. El règim urbanístic dels sòls afectats per sistemes es concreta als articles 120-126 del 

Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a 

Catalunya en matèria urbanística. 
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2. En el sòl urbà la cessió de terrenys per a carrers i vies és obligatòria, gratuïta i prèvia 

a l’edificació. Igualment, l’obertura i eixamplament de vials sobre solars o edificis 

existents és obligatòria i gratuïta quan es compensa pels aprofitaments diferencials 

previstos el planejament. Els terrenys reservats per a jardins, places i centres docents 

i assistencials són de cessió obligatòria i gratuïta quan estiguin inclosos en el marc 

d’una unitat d’actuació assenyalada pel planejament. 

3. En el sòl apte per urbanitzar, els propietaris del sòl que correspongui a sistemes 

generals podran oferir la cessió gratuïta d’aquests terrenys, un cop incorporats en 

sectors del pla parcial, quan se’ls atorga l'aprofitament mitjà del sector, amb les 

limitacions imposades per l’article 123 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual 

s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

4. Els sòls que les Normes adscriuen per a sistemes generals, en la resta de supòsits, 

s’obtindran mitjançant el sistema d’expropiació. 

 

Article 73 

Titularitat i afectació del sòl 

Els sòls què les Normes afecta com a sistemes generals queden vinculats a aquesta 

destinació. La titularitat pública per al servei públic opera una vegada adquirit el sòl per 

l’Administració. Mentre que no es faci efectiva aquesta adquisició, continuarà la 

propietat privada però vinculada a la destinació assenyalada. 

Secció 2. Sistemes generals de comunicació 

 
Article 74 

Disposicions generals 

1. Les Normes Subsidiàries estableixen les determinacions, sense perjudici del seu 

ulterior desenvolupament, dels sistemes generals de comunicació i dels corresponents 

entorns que necessiten una regulació especial. Són els següents: 

. Sistema viari, clau A 

. Sistema hidrogràfic, clau H 

. Sistema de protecció de sistemes, clau P 
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Article 75 

Sistema viari, clau A 

1. El Sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa 

viària i exclusivament dedicats a l’ús de vialitat i aparcament. 

2. S’estableixen les següents categories de vies: 

a. Carreteres, subjectes a la seva legislació específica. 

b. Xarxa viària bàsica, formada pels carrers estructurats assenyalats dins dels 

 sòl urbà i els indicats en el sòl apte per urbanitzar. També inclou els camins  

agrícoles estructuradors del terme municipal. 

     c. Xarxa viària secundària, comprèn la resta de carrers del sòl urbà i dels camins

 no principals en sòl no urbanitzable. En el sòl apte per urbanitzar és 

 determinaran mitjançant la redacció del pla parcial corresponent. 

d. Aparcaments, formats pels terrenys espressament reservats per aquesta 

 finalitat. 

3. Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció no són 

edificables ni amb caràcter provisional. 

4. Les determinacions de les Normes, pel que fa a la xarxa viària es podran completar 

mitjançant la redacció dels plans especials o parcials, segons correspongui, i 

s’ajustaran mitjançant estudis de detall d’alineació i rasants en el sòl urbà. Els Plans 

Especials o Parcials que desenvolupin les determinacions de les Normes per a zones 

col·lindants amb les carreteres provincials, precisaran l’informe favorable de la 

Diputació, per a tots els aspectes que es relacionin amb la seva connexió i/o limitació 

d’usos. 

5. Per a la xarxa viària de carreteres, s’estableix l’àrea de protecció del sistema en sòl 

no urbanitzable que determina la línia d’edificació, grafiada als plànols d’ordenació 

(plànol 2.2), d’acord amb el que disposa la legislació de Carreteres. 

En els trams de carreteres que discorren en sòl urbà, la separació de les edificacions 

als límits serà la que s’indica en la normativa corresponent a cada zona. 

6. Pel que fa als camins rurals s’haurà de conservar en la seva integritat l’actual xarxa. 
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7. Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda de camí, són de 12 

metres, en els camins de la xarxa viària bàsica, i de 8 metres en els secundaris, 

amidats respecte l’eix del camí. 

8. Als efectes del compliment de les disposicions anteriors, s’indiquen en el plànol 

d’estructura del territori als camins rurals i pistes forestals que s’integren a la xarxa 

viària bàsica. També es consideraran incorporats com a xarxa viària bàsica els 

determinats per a la prevenció d’incendis forestals en el pla elaborat per 

l'administració competent en la matèria. 

 

Article 76 

Sistema hidrogràfic, clau H 

1. Constitueix el Sistema hidrogràfic el conjunt de rius, canals, rieres, torrents, fonts 

naturals i el subsòl de les diverses capes freàtiques. 

2. L’aigua procedent de les capes freàtiques serà emprada prioritàriament per a l’ús 

domèstic i per a l’agricultura mitjançant la construcció de pous sotmesos a llicència 

municipal, amb el vist-i-plau de la companyia d’aigües corresponent. 

3. Tots el rius, canals, rieres i torrents, en els trams classificats de sòl no urbanitzable 

mantindran una protecció lineal de 25 metres a partir del marge que delimita el llit 

del riu. En aquest àmbit de protecció no s’admet cap tipus de construcció, a no ser 

que sigui un servei de millora del propi sistema hidrogràfic. En els trams classificats 

de sòl urbà i sòl apte per urbanitzar la protecció és establerta per a cada cas als 

plànols d’ordenació. 

4. Es prohibeixen les obres de canalització dels cursos hídrics, a no ser que estiguin 

dictaminades per l’Administració competent. En tot cas, es mantindran el domini i 

l’ús públic dels terrenys superficials del llit anterior a la canalització. 

5. Les fonts mantindran una protecció radial de 50 m. 

6. Les àrees de protecció genèriques indicades en els apartats anteriors, s’han ampliat en 

tots aquells trams en que, la vegetació de ribera consolidada, o les dimensions de la 

plana inundable, ho han fet necessari. Aquestes àrees figuren incloses en les Normes, 

dintre de la zona de protecció natural i paisatgística, clau SP2. 
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Article 77 

Sistema de protecció de sistemes, clau P 

1. Tenen la consideració de Sistema de protecció aquells sòls afectats per una servitud 

derivada de la corresponent legislació sectorial. 

2. El Sistema de protecció pot ser utilitzat per al pas d'infrastructures i vials, sempre i 

quan no estigui en contradicció amb les condicions de l’espai que protegeix. 

3. No s’hi pot autoritzar cap edificació que no estigui directament relacionada amb el 

respectiu sistema que el defineix. 

Secció 3. Sistemes generals d’espais lliures de parcs públics i zones verdes 

 
Article 78 

Disposicions generals 

Els espais lliures de parcs públics i zones verdes, que formen part de l’estructura general 

i orgànica del territori ordenat per aquestes Normes, són el Sistema de parcs i jardins 

públics, clau V, i el Sistema de zones verdes, clau L. 

 

Article 79 

Sistema de parcs i jardins públics, clau V 

1. Formen el sistema de parcs i jardins públics tots els parcs, jardins i tot espai lliure 

destinat a zona esportiva pública i a l’esbarjo i expansió de les persones, situats en 

sòl urbà, apte per urbanitzar o no urbanitzable. 

2. L’ús fonamental dels parcs i jardins públics és el descans i el lleure de la població, i 

per tant, la superfície serà major de 1.000 m², el seu pendent mitjà serà inferior al 

15%, l’amplària mínima serà de 30 metres i sols s’hi admetran les construccions i 

instal·lacions que ajudin a aconseguir aquest fi. En qualsevol cas, aquestes no 

podran  

ocupar més del 5% de la superfície total de l’àmbit. Temporalment s’hi admet la 

instal·lació de fires, circs i atraccions que no malmetin els espais enjardinats. 
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3. En cap cas s’admetran aprofitaments privats de subsòl, sòl i volada d’aquests espais. 

No obstant això, al subsòl d’aquests sistemes s’admet que s’hi situïn serveis públics, 

mantenint la titularitat pública, sempre que es garanteixi l’enjardinament de la 

superfície. 

 

Article 80 

Sistema de zones verdes, clau L 

1. Formen el sistema de zones verdes els petits jardins públics, les places, rambles, 

àrees de jocs d’infants i tot espai lliure de zones verdes públiques, situat en sòl urbà, 

apte per urbanitzar o no urbanitzable. 

2. L’ús fonamental de les zones verdes és el descans, el passeig i l’esbarjo de la 

població, i per tant, el seu pendent mitjà serà inferior al 10%, l’amplària mínima serà 

de 12 metres i sols s’hi admetran les construccions i instal·lacions que ajudin a 

aconseguir aquest fi. En qualsevol cas, aquestes no podran ocupar més del 5% de la 

superfície total de l’àmbit, sempre que aquest sigui superior a 1.000 m². 

Temporalment s’hi admet la instal·lació de fires, circs i atraccions que no malmetin 

els espais enjardinats. 

3. En cap cas s’admetran aprofitaments privats de subsòl, sòl i volada d’aquests espais. 

No obstant això, al subsòl d’aquests sistemes s’admet que s’hi situïn serveis públics, 

mantenint la titularitat pública, sempre que es garanteixi l’enjardinament de la 

superfície.  

 

Secció 4. Sistemes generals d’equipaments comunitaris i de centres públics 

Article 81 

Disposicions generals 

Per la seva finalitat i titularitat pública, es regulen en aquest capítol els equipaments 

comunitaris i de centres públics, clau E, i els espais reservats a dotacions de serveis 

tècnics, clau T. 



 

 

46

46

Article 82 

Sistema d’equipaments, clau E 

1. Formen el Sistema d’equipaments els terrenys assenyalats per les Normes amb 

aquesta qualificació i que es destinen a la titularitat i ús públic, d’acord amb les 

categories següents: 

E.1 Cultural: cases de cultura, museus, arxius, biblioteques,fonoteques, vidioteques... 

E.2 Docent: Centres Maternals i Pre-escolars, d’EGB, de BUP, de Formació 

Professional... 

E.3 Sanitari-assistencial: centres d’assistència primària, hospitals, centres  extra-

hospitalaris i residències. 

E.4 Religiós: temples i centres religiosos. 

E.5 Social: centres socials, llars de vells, centres d’esplai... 

E.6 Administratiu: Administració pública, congressos, exposicions, serveis de 

seguretat pública... 

E.7 Proveïment: escorxadors, mercats i altres centres de proveïment. 

E.8 Cementiri. 

E.9 Esportiu: instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexes. 

2. L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al 

paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què se situen i a les condicions 

ambientals del lloc. 

3. La tipologia de l’edificació serà la mateixa que la de les parcel·les veïnes, adaptant-se 

a la forma d’ordenació de les zones confrontants. 

4. L’edificabilitat neta per als nous equipaments es regularà per la major que resulta de 

considerar les possibilitats edificatòries de les zones confrontants i els índexs 

següents: 

 E.1 Cultural:  1,00 m²st/m²s  E.5 Social:  1,00 m²st/m²s 

 E.2 Docent:  0,50 m²st/m²s  E.6 Administatriu: 1,00 m²st/m²s 

 E.3 Assistencial: 0,80 m²st/m²s  E.7 Proveïment: 1,00 m²st/m²s 

 E.4 Religiós:  1,00 m²st/m²s  E.8 Cementiri: 0,25 m²st/m²s 

       E.9 Esportiu:  0,50 m²st/m²s 
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Article 83 

Sistema de serveis tècnics, clau T 

1. El sistema de serveis tècnics comprèn els terrenys destinats a la titularitat pública per 

a la dotació d’infraestructures i la prestació de serveis urbanístics, encara que siguin 

gestionats en règim de concessió per empreses privades, d’abastament d’aigües 

potables, industrials i de reg, serveis d’evaquació d’aigües residuals, centrals 

receptores i xarxes distribuïdores d’energia elèctrica, centrals receptores i xarxes 

distribuïdores de gas, centrals de comunicació i de telèfon, parcs mòbils de 

maquinària, plantes incineradores o abocadors de deixalles i altres possibles serveis 

de caràcter afí. 

2. Tanmateix, quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació 

d’algun dels serveis abans assenyalats i no existeixi una reserva específica de sòl en 

aquestes Normes es podran situar en sòl no urbanitzable, d’acord amb el tràmit de 

l’article 44 del Reglament de gestió urbanística. 

3. Només s’admetran les construccions i edificacions directament vinculades al servei. 

Excepcionalment, per a instal·lacions de extensió superior a 5.000 m², s’admet la 

construcció d’un habitatge destinat al guarda de les instal·lacions. La resta de l’espai 

no ocupat per les instal·lacions rebrà un tractament de vegetació , adequada a 

l’entorn. 
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CAPÍTOL III. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SÒL 

URBÀ (SU) 

 

Secció 1. Disposicions generals 

 
Article 84 

Determinació de l’àmbit 

1. Aquestes Normes Subsidiàries classifiquen com a sòl urbà els terrenys que per la seva 

situació, en àrees consolidades per l’edificació i pel seu grau d’urbanització, 

mereixen aquesta qualificació. 

2. Els límits del sòl urbà estan determinats als plànols d’ordenació. 

 

Article 85 

Ordenació del sòl urbà 

1. Els límits de les zones i sistemes, així com els àmbits de planejament derivat, 

polígons i unitats d’actuació per al posterior desenvolupament de les Normes es 

delimiten en els plànols d’ordenació. Tot junt constitueix l’ordenació detallada 

d’aquest sòl. 

2. Cada unitat de zona porta l’indicador alfanumèric, anomenat clau de la zona, que 

d’acord amb les categories que s’estableixen, determina les condicions de 

parcel·lació, edificació i ús. 

3. Els terrenys reservats per a sistemes també s’indiquen amb el corresponent codi 

alfanúmeric. 
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4. Pel desenvolupament de l’ordenació de les Normes Subsidiàries, en el sòl urbà, 

s’assenyalen i delimiten plans especials, per als que es defineixen objectius, 

edificables, densitat, i condicions de parcel·lació, edificació, ús i gestió. 

5. Pel desenvolupament de la gestió de les Normes Subsidiàries, en sòl urbà, 

s’assenyalen i delimiten Polígons i Unitats d’actuació urbanística, per als que 

s’estableix l’ordenació detallada mitjançant la qualificació urbanística dels terrenys i 

es determina les condicions de gestió i el règim de cessions. 

 

Article 86 

Deures dels propietaris en el sòl urbà 

1. Caldrà realitzar les cessions obligatòries i gratuïtes dels terrenys distinats a sistemes 

de la forma que determina l’article 120 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual 

s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

2. Costejar la urbanització. 

3. Edificar els solars. 

 

Secció 2. Zones en sòl urbà 

 
Article 87 

Classes de zones 

Aquestes Normes Subsidiàries estableixen les zones següents: 

- Zona de nucli antic, clau 1 

- Zona d’eixample, clau 2 

- Zona de blocs aïllats, clau 3 

- Zona de cases en filera, clau 4 

- Zona de cases aïllades, clau 5 

- Zona d’indústria aïllada, clau 6 
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Article 88 

Zona de nucli antic, clau 1 

1. DEFINICIÓ 

Aquesta zona ordena l’edificació del nucli antic, que correspon a ordenació històrica 

entre mitgeres alineada a vial. Les normes regulen tant les obres de nova edificació com 

les de conservació i millora de l’edificació. Tot, sense canviar substancialment les seves 

característiques urbanes, en funció de que formin part del nucli originari de la població, 

encerclat dins de les muralles, o bé formant part dels creixements històrics perimetrals. 

L’objectiu bàsic del planejament en aquesta zona és el manteniment de les seves 

característiques urbanes, i la potenciació dels tipus arquitectònics originals i 

tradicionals, per la qual cosa serà necessària la redacció d’un Pla Especial del casc 

antic, que reguli i concreti amb tot detall les condicions per a l’edificació en aquesta 

zona. En els plànols d’ordenació ve assenyalada l’àrea afectada pel Pla Especial. 

Mentre no s’hagi redactat i aprovat el Pla Especial, seran d’aplicació i amb immediata 

vigència, les condicions assenyalades en els apartats 3, 4 , 5 , 6 i 7 del present article.  

2. SUBZONES  

S’estableixen les subzones següents: 

- Recinte murat, clau 1a 

- Centre històric, clau 1b 

 

3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ 

Per a les condicions de superfície mínima de parcel·la, i front i fondària mínima de 

parcel·la, es consideraran vàlides les parcel·les corresponents a l’estructura de propietat 

existent en el moment de l’aprovació inicial de les Normes. 

En cas d’ésser necessari algun tipus de segregació, que haurà de justificar-se 

degudament, s’aplicaran els paràmetres següents: 

                     Recinte murat, clau 1a   Centre històric, clau 1b 

Superfície de parcel·la mínima            100,- m²   100,- m² 
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Front mínim de parcel·la   5,- m (unifam.)          5,-m (unifam.) 

Fondària mínima de parcel·la  8,- m (plurifam.)          8,- m(plurifam.) 

Fondària mínima de parcel·la           12,- m           12,- m. 

4. ALINEACIONS 

Excepte en aquells casos assenyalats en els plànols d’ordenació, es conservaran les 

alineacions actuals amb les seves irregularitats i retrocessos, que hauran d’ésser 

respectats pels nous edificis. Igualment les alineacions interiors dels porxos existents 

tenen també la consideració d’alineacions a respectar per a qualsevol nova edificació. 

5. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ 

Amb caràcter general i d'immediata vigència, les obres d’acondicionament de les 

edificacions definiran una volumetria anàloga a l’existent en el moment de l’aprovació 

inicial de les Normes, mantenint-se les alçades i sostres edificables actuals, pendents de 

coberta, etc. etc., excepte en les zones qualificades com a 1b, per les quals s’estableixen 

d’una manera concreta les alçades reguladores a aplicar, que són les que venen indicades 

en el nou plànol: “DELIMITACIÓ DEL SÒL.: SÒL URBÀ, ALINEACIONS I 

ALÇADES”, que acompanya la present modificació puntual. 

En cas d’ésser necessari l’enderroc d’alguna edificació existent, s’hauran de justificar 

degudament les motivacions del mateix, així com les condicions formals de la nova 

edificació de cara a l’integració en l’entorn. En aquest cas, el nombre de plantes i 

l’altura de la nova edificació seran les de l’edifici existent abans de l’enderroc, però  

vindran limitades per l’altura mitjana dels edificis existents en les dues façanes del 

sector de carrer corresponent, excepte en les zones qualificades com a 1b, per les quals 

s’estableixen d’una manera concreta les alçades reguladores a aplicar, que són les que 

venen indicades en el nou plànol: “DELIMITACIÓ DEL SÒL.: SÒL URBÀ, 

ALINEACIONS I ALÇADES” que acompanya la següent modificació puntual. 

D’una manera general i per les dues subzones, seran d’aplicació les condicions següents: 
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           Recinte murat, clau 1a       Centre històric,clau 1b 

Forma d’ordenació:           alineada a vial       alineada a vial 

Tipologia:                                unifam. o plurifamiliar        unifamiliar o plurifamiliar 

            entre mitgeres       entre mitgeres 

Densitat màxima d’habitatges: 0,012 hab/m²st         0,01 hab/m²st 

Alçària lliure mínima p. soterrani: 2,20 m           2,20 m 

Alçària lliure mínima p. baixa: 3,- m            3,- m 

Alçària lliure mínima p. pis:  2,50 m           2,50 m 

Pendent màxima de coberta:  35%           35% 

Material coberta:          Teula àrab vella                  Teula àrab vella 

             o envellida        o envellida 

Sotacoberta habitable:    

Únicament formant part de l’habitatge immediatament inferior. 

Cossos sortints:    

Serà d’aplicació l’establert en l’article 43 d’aquestes Normes, amb les limitacions 

següents:  

. No es permeten els cossos sortints tancats. 

. La sortida màxima de vol dels cossos sortints serà de 0,80 metres 

Elements sortints: Serà d’aplicació l’establert en l’article 44 d’aquestes Normes.  

En el cas de noves edificacions, la distància mínima de l’edifici al fons de la parcel·la 

serà de 3,- metres.     

L’illa de la zona 1b compresa dins del perímetre del Pla especial del centre històric 

tindrà el nombre de plantes i l’alçada reguladora determinada al plànol annex. 

6. CONDICIONS D’ÚS 

Seran vàlides per a les dues subzones les següents condicions d’ús: 

Ús global:    Habitatge unifamiliar o plurifamiliar 

Usos admesos:   Hoteler 

     Comerç en planta baixa 

     Oficines i serveis privats 

     Industrial 1ª categoria, situació 1a i 2a 
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     Industrial 2ª categoria, situació 2a 

     Sanitari-assistencial 

     Socio-cultural 

     Docent 

     Restauració 

     Recreatiu, excepte discoteques i similars 

     Aparcament en planta baixa i soterrani 

 

7. ALTRES DETERMINACIONS DE LA ZONA 

Les edificacions es projectaran de forma similar a les existents, respectant la tipologia 

de l’entorn, i per aquest fi s’haurà de mantenir la proporció de buits i plens existents a 

les edificacions del nucli antic, així com els elements tradicionals (cornises, ràfecs, 

forats de balcons, portals, obertures dels perxes de sotacoberta, etc..), i els sistemes 

constructius. 

No es permet la utilització de materials que desdiguin de l’entorn, com poder ser: obra 

de fàbrica vista, estucats de textura o color dissonants, aplacats de marbre i pedra no 

local, gelosies de vidre i ceràmica, parets de vidre, pissarra, elements de ceràmica 

vidriada, caixes de persiana marcades en façana, entregues de forjat vistes en façana, i 

en general tots aquells materials que no es corresponguin amb el caràcter del nucli antic. 

Les parets mitgeres que quedin al descobert, s’hauran de tractar com a façanes, 

respectant les condicions anteriors. 

Les baranes de balcons seguiran la tipologia dels balcons existents al casc antic, i en 

aquest sentit es faran a base de barrots verticals de fusta o ferro, i no s’admetran les 

baranes opaques i d’obra. 

Les façanes s’hauran de tractar com un conjunt únic, fins i tot, quan la reforma 

projectada no comprengui la seva totalitat. No es permet el tractament diferenciat entre 

la planta baixa i la resta de l’edifici. 
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Article 89 

Zona d’eixample, clau 2 

1. DEFINICIÓ 

Aquesta zona correspon als creixements històrics que de forma compacta es 

desenvolupen a partir del nucli antic formant una trama regular o bé al llarg dels camins 

de sortida de la població. 

 

2. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ 

Superfície de parcel·la mínima:  120,- m²     

Front mínim de parcel·la:  8,- m.      

Fondària mínima de parcel·la: 15,- m.   

    

3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ  

Forma d’ordenació:   alineada a vial     

Tipologia:     plurifamiliar entre  mitgeres   

Fondària edificable:   La indicada en els plànols d’ordenació  

Alçària reguladora:   9,80 m.      

Nombre màxim de plantes:  P.B. +2P    

Densitat màxima d’habitatges: 0,01 hab/m²st     

Alçària lliure mínima p. soterrani: 2,20 m      

Alçària lliure mínima p. baixa: 3,30 m      

Alçària mínima lliure p. pis:  2,50 m      

Ocupació planta baixa:  100%       

Ocupació planta soterrani:  100%      

Alçària màxima p. baixa, a l’interior  

del pati d’illa:    4,- m. inclosa la coberta 

Pendent màxim de coberta:  35%      

Material coberta:   Teula àrab  
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Entresolat de planta baixa:  Admés amb les condicions de l’article 31 

Sotacoberta habitable:  Únicament formant part de l’habitatge de la  

     planta inmediatament inferior. 

Elements sortints:   Serà d’aplicació l’establert en l’article 43   

     d’aquestes Normes.     

Cossos sortints:   Serà d’aplicació l’establert en l’article 44   

     d’aquestes Normes  

Reculades edificació:   No s’admeten 

 

4. CONDICIONS D’ÚS 

Ús global:    Habitatge plurifamiliar         

Usos admesos:   Hoteler    

     Comerç  

     Oficines i serveis privats 

     Industrial, 1ª i 2ª categoria, situació 1a i 2a 

     Sanitari-assistencial 

     Socio-cultural 

     Docent 

     Restauració 

     Recreatiu, excepte discoteques i similars 

     Aparcament. 

 

6. ALTRES DETERMINACIONS 

En aquelles illes que tenen un grau de consolidació important, les noves edificacions es 

projectaran de forma que no desdiguin dels edificis existents, vetllant per obtenir una 

certa identitat compositiva i de materials.  

En general es rebutjaran aquelles solucions que, en quan a estètica o materials, 

desdiguin del context del nucli urbà. 
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Article 90 

Zona de blocs aïllats, clau 3 

1. DEFINICIÓ 

Aquesta zona ordena les construccions en blocs aïllat, amb ús d’habitatge plurifamiliar, 

amb predomini de les formes volumètriques compactes, voltades de jardí. 

 

2. SUBZONES 

S’estableix  les subzones següents: 

- compacte en parcel·la petita, clau 3a 

- compacte en parcel·la mitjana, clau 3b 

 

3. CONDICIONS DE LA PARCEL·LACIÓ 

       clau 3a   clau 3b 

Superfície de parcel·la mínima  600,- m²  800,- m² 

Front mínim de parcel·la   16,- m.   20,- m. 

Fondària mínima de parcel·la  16,- m.   20,- m. 

 

4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ 

      clau 3a   clau 3b 

Forma d’ordenació    Aïllada  Aïllada 

Tipologia     Plurifamiliar en volumetria específica 

Índex d’edificabilitat net   1,- m²st/m²sòl  0,50 m²st/m²sòl 

Ocupació màxima    30%   25% 

Alçària reguladora màxima   9,20 m.  9,20 

Nombre màxim de plantes   P.B.+2P  P.B.+2P 

Densitat màxima d’habitatges  0,01 hab/m²st  0.01 hab/m²st 
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      Clau 3a  Clau 3b  

Edificació auxiliar    No admesa  No admesa 

  

Separació mínima al front de parcel·la 4,- m.   4,- m.  

Separació mínima al fons de parcel·la 3,- m.   3,- m. 

Separació mínima als laterals de parcel·la 3,- m.   3,- m. 

 

Alçària lliure mínima p. soterrani  2,20 m.  2,20 m. 

Alçària lliure mínima p. baixa  2,50 m.  2,50 m. 

Alçària lliure mínima p. pis   2,50 m.  2,50 m. 

Ocupació planta baixa   30%   25% 

Ocupació planta soterrani   Igual a la de la planta baixa 

 

Pendent màxima de coberta   35%   35% 

Material coberta    Teula   Teula 

Sotacoberta habitable    Únicament formant part de l’habitatge de la  

      planta inmediatament inferior. 

Elements sortints    Respectaran les distàncies de separació als  

      límits de parcel·la. 

Cossos sortints    Respectaran les distàncies de separació als  

      límits de parcel·la. 

Trencament esgraonat de plantes  No s’admet en cap de les dues subzones. 

 

6. CONDICIONS D’ÚS  

Són les mateixes per a les dues subzones: 

Ús global:     Habitatge plurifam.   

Usos admesos:    Hoteler    

      Comerç en planta baixa  

      Oficines i serveis privats 
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      Socio-cultural 

      Docent 

      Restauració 

      Aparcament en planta baixa i planta   

      soterrani. 
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Article 91 

Zona de cases en filera, clau 4 

1. DEFINICIÓ 

Aquesta zona ordena l’edificació unifamiliar entre mitgeres. Les Normes fixen les 

variants fonamentals del tipus arquitectònic per assegurar la correcta composició dels 

conjunts promoguts de forma individualitzada, bé sigui formant conjunts amb predomini 

de la continuïtat lineal (contínua), bé sigui formant conjunts per agrupació d’un màxim 

de quatre habitatges (agrupada amb jardí). 

 

2. SUBZONES 

S’estableixen les subzones següents: 

- continua, clau 4a 

- agrupada amb jardí, claus 4b i 4c 

 

3. CONDICIONS DE LA PARCEL·LACIÓ 

     clau 4a  clau 4b clau 4c 

Superfície de parcel·la mínima 75,- m²   90,- m²  120,- m² 

Front mínim de parcel·la  5,- m.   5,- m.  6,- m. 

Fondària mínima de parcel·la         15,- m.   18,- m.  20,- m. 

4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ 

     clau 4a    clau 4b clau 4c 

Forma d’ordenació        alineada a vial     aïllada aïllada 

Tipologia         unifamil. entre mitgeres    unifamil. entre mitgeres, en 

             conjunts de 4 habitatges,  

           com a màxim. 

Índex d’edificabilitat net       2,7 m²st/m²sòl         2,- m²st/m²sòl      1,4m²st/m²sòl 

Ocupació màxima        80%       70%         60% 

Alçària reguladora màxima       6,50 m.        9,20 m.        6,50 m. 
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L’alçada reguladora es mesurarà d’acord amb les condicions establertes en l’article 39. 

Nombre màxim de plantes       P.B.+1P+ S.C.    P.B.+2P        P.B.+1P+S.C. 

Altres condicions     en cas d’ubicar el        
garatge en la PB    
de l’edificació, el    
seu sostre no 
computa a efectes 
d’edificabilitat 

Densitat màxima d’habitatges     1hab/parcel·la    1 hab/parcel·la 

 

     clau 4a  clau 4b i clau 4c  

Separació al front de parcel·la           0,- m.   3,- m. 

Separació al fons de parcel·la           >3,- m.             >3,- m. 

Separació als laterals de parcel·la      0,- m.   0,- m. (cada habitatge) 

        >3,- m. (cada conjunt) 

Alçària lliure mínima p. soterrani 2,20 m.    2,20 m.       

Alçària lliure mínima p. baixa 2,50 m.   2,50 m.   

Alçària lliure planta pis  2,50 m.   2,50 m. 

Ocupació màxima p. baixa  80%    70% 

Ocupació màxima p. soterrani Igual planta baixa  Igual planta baixa 

Pendent màxima coberta  35%    35% 

Material coberta   Teula    Teula 

 

Sotacoberta habitable   Sempre que formi part de l’habitatge   

     inmediatament inferior 

 

6. CONDICIONS D’ÚS 

Són les mateixes per a les tres subzones ( 4a , 4b, i 4c): 

Ús global    Unifamiliar entre parets mitgeres  

Usos admesos    Comerç en planta baixa 

     Oficines i serveis privats 

     Aparcament en planta baixa i soterrani 
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7. ALTRES DETERMINACIONS DE LA ZONA 

 

Les tanques compliran les condicions de caràcter general establertes per les normes, i 

tindran un tractament unitari en la totalitat de cada zona. 

El material de façana serà lliure, però s’haurà de mantenir un tractament unitari per                     

a cada conjunt d’edificacions. 

 

Article 92 

Zona de cases aïllades, clau 5 

1. DEFINICIÓ 

Aquesta zona ordena l’edificació en forma de ciutat jardí segons diferents densitats. 

2. SUBZONES 

S’estableixen les subzones següents: 

- en parcel·la petita, clau 5a 

- en parcel·la mitjana, clau 5b 

- en parcel·la gran, clau 5c 

- de baixa densitat, clau 5d 

 

3. CONDICIONS DE LA PARCEL·LACIÓ 

Superfície de parcel·la mínima:  

petita, clau 5a  mitjana, clau 5b gran, clau 5c  baixa dens., clau 5d 

300,- m²(unifam.) 400,- m²(unifam.)  600,- m²  1.200,- m² 

480,- m²(bifamil.) 640,- m²(bifamil.) 

Front mínim de parcel·la: 

petita, clau 5a  mitjana, clau 5b gran, clau 5c  baixa dens., clau 5d 

12,- m. (unifam.) 16,- m.(unifam.)   20,- m.    30,- m. 

18,- m. (bifam.) 22,- m.(bifam.) 
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Fondària mínima de parcel·la: 

petita, clau 5a  mitjana, clau 5b gran, clau 5c  baixa dens., clau 5d 

12,- m.   14,- m.     18,- m.     30,- m. 

 

4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ 

Forma d’ordenació: 

petita, clau 5a  mitjana, clau 5b gran, clau 5c  baixa dens., clau 5d 

aïllada   aïllada   aïllada   aïllada 

Tipologia: 

petita, clau 5a  mitjana, clau 5b gran, clau 5c  baixa dens., clau 5d 

unifam. o bifam.  unifam. o bifam.  unifamiliar  unifamiliar  

Índex d’edificabilitat net: 

petita, clau 5a  mitjana, clau 5b gran, clau 5c  baixa dens., clau 5d 

0,80 m²st/m²sòl 0,60 m²st/m²sòl 0,40 m²st/m²sòl 0,25 m²st/m²sòl 

Ocupació màxima: 

petita, clau 5a  mitjana, clau 5b gran, clau 5c  baixa dens., clau 5d 

40%   30%   25%   15% 

Alçària reguladora màxima: 

petita, clau 5a  mitjana, clau 5b gran, clau 5c  baixa dens., clau 5d 

9,20 m.  9,20 m.  6,- m.   6,- m.   

Nombre màxim de plantes: 

petita, clau 5a  mitjana, clau 5b gran, clau 5c  baixa dens., clau 5d 

P.B.+2P  P.B.+2P  P.B.+1P  P.B.+1P   

Densitat màxima d’habitatges: 

petita, clau 5a  mitjana, clau 5b gran, clau 5c  baixa dens., clau 5d 

2 hab/parcel·la  2 hab./parcel·la 1 hab/parcel·la  1 hab/parcel·la 
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Edificació auxiliar: 

No s’admeten edificacions auxiliars separades de l’edificació principal, en cap de les 

subzones. 

 

Separació mínima al front de parcel·la: 

petita, clau 5a  mitjana, clau 5b gran, clau 5c  baixa dens., clau 5d 

3,- m.   3,- m.   5,- m.   10,- m. 

En els casos en que el pendent natural del terreny en la direcció perpendicular a la 

façana, sigui ascendent i igual o superior al 40%, en una fondària de sis metres, es podrà 

ocupar, en planta semisoterrània, la franja de separació del carrer en una llargada 

màxima de 5 metres, sempre que es destini a aparcament privat o a accés al mateix. 

 

Separació mínima al fons de parcel·la: 

petita, clau 5a  mitjana, clau 5b gran, clau 5c  baixa dens., clau 5d 

2,- m.   3,- m.   3,- m.   5,- m. 

Separació als laterals de parcel·la: 

petita, clau 5a  mitjana, clau 5b gran, clau 5c  baixa dens., clau 5d 

2,- m.   3,- m.   3,- m.   5,- m. 

 

Alçària lliure mínima planta soterrani: 

Igual per a les quatre subzones:  2,20 m. 

Alçària lliure mínima planta baixa:  

Igual per a les quatre subzones:  2,50 m. 

Alçària lliure mínima planta pis: 

Igual per a les quatre subzones:  2,50 m. 

Ocupació planta soterrani:    

No podrà sobrepassar l’ocupació de la planta baixa, en les quatre subzones. 
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Pendent màxim de coberta:    

petita, clau 5a  mitjana, clau 5b gran, clau 5c  baixa dens., clau 5d 

35%   lliure           lliure   lliure 

En cap cas, el carener de la coberta, podrà sobrepassar en més de 4 m. l’alt. reguladora. 

Material coberta:     

petita, clau 5a  mitjana, clau 5b gran, clau 5c  baixa dens., clau 5d 

Teula   Teula o pissarra Teula o pissarra Teula o pissarra 

Forma de la coberta: 

La coberta serà obligatòriament en pendent, però de forma lliure en les quatre subzones. 

Elements sortints: 

Respectaran les distàncies establertes per a la separació als límits, en les quatre 

subzones. 

Cossos sortints: 

Respectaran les distàncies establertes per a la separació als límits, en les quatre 

subzones. 

 

Plantes semissoterrades: 

Les plantes semisoterrades amb ús de garatge, tenen les condicions de planta baixa en 

part, i per tant, s’han de computar en el nombre de plantes i sostre edificat, de tal manera 

que el nombre de plantes i l’alçada del conjunt de l’edificació, es limitaran en aquest 

cas, també, segons el criteri de l’edificació alineada a vial. 

 

6. CONDICIONS D’ÚS 

Ús global:  Habitatge unifamiliar aïllat 

 

Usos admesos: 

Hoteler, sempre que la parcel·la tingui una superfície igual o superior a 1.000 m2. 

Aparcament privat en planta baixa o planta soterrani. 
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En les subzones 5a i 5b, s’admetrà l’ús d’habitatge bifamiliar sempre que sigui en 

parcel·la única, no subdivisible, i respectant la resta de paràmetres urbanístics. 

7. ALTRES DETERMINACIONS 

Àmbits d’estudis de detall:   

S’estableixen els següents àmbits, objecte d’estudis de detall: 

U.A.1, U.A.2, U.A.3, U.A.4, i U.A.5. 

 

Article 93 

Zona de indústria aïllada, clau 6 

1. DEFINICIÓ 

Aquesta zona ordena les construccions industrials en edificació aïllada, situades en 

zones colindants amb les d’ús residencial. 

2. CONDICIONS DE LA PARCEL·LACIÓ 

Superfície de parcel·la mínima   600,- m² 

Front mínim de parcel·la    16,- m. 

Fondària mínima de parcel·la    20,- m. 

 

4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ      

Forma d’ordenació     Aïllada  

Tipologia      Industrial 

Índex d’edificabilitat net    1 m²st/m²s     

Ocupació màxima     50% 

Alçària reguladora màxima    8,50 m. (Sobre carener) 

       6,50 m. (Arrencada de coberta) 

Nombre màxim de plantes    P.B.+1P 
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Separació mínima al front de parcel·la  5,- m 

Separació mínima al fons de parcel·la  3,- m. 

Separació mínima als laterals de parcel·la  3,- m. 

 

Alçària lliure mínima p. soterrani   2,20 m 

Alçària lliure mínima p. baixa   3,50 m 

Alçària lliure mínima p. pis    2,50 m 

Ocupació màxima planta baixa   50% 

Ocupació màxima planta soterrani   Igual que la planta baixa 

Pendent màxim de coberta    35% 

Material coberta     Lliure 

Elements sortints:  Respectaran les distàncies establertes de separació als límits. 

Cossos sortins: Respectaran les distàncies establertes de separació als límits. 

   

6. CONDICIONS D’ÚS  

Ús global      Industrial, categoria 1ª i 2ª 

Usos admesos      Magatzem. 

       Oficines al servei de les indústries. 

       Garatges i estacions de servei. 

       Comerç, quan estigui vinculat al  

       subministrament a activitats   

       industrials o agrícoles. 

L’ús de comerç vinculat a activitats industrials o agrícoles tindrà una limitació de sostre 

de 500,- m², de forma que no superi el 50% del sostre respecte a la indústria a la que es 

vincula. 

 

7. ALTRES DETERMINACIONS DE LA ZONA 

 

Tolerància d’habitatges: S’admet un habitatge per parcel·la, sempre que estigui 

destinat al personal de vigilància. 
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Secció 3. Àmbits de desenvolupament específic del sòl urbà 

 

Article 94 

Unitat d’actuació número 1, UA-1 

1. OBJECTIUS 

Completar la trama urbana i permetre un desenvolupament de la zona amb edificacions 

de tipus unifamiliar de baixa densitat 

2. ÀMBIT 

Queda situada per sota de la carretera de Solsona, i ve delimitada pel carrer de cal Sant a 

llevant, un carrer de nova creació al nord, la carretera de Solsona i una finca privada a 

ponent, i el carrer de la Creu roja al sud. 

3. SUPERFÍCIES 

La superfície total de la Unitat d’actuació és de 1,58 hectàrees  

4.  CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ D’ÚS 

Edificació unifamiliar de baixa densitat. 

5. CESSIONS 

Vialitat:    13,19% 

Espais lliures:    10% 

Equipaments i altre dotacions: 5%  

6. CONDICIONS DE GESTIÓ 

Iniciativa privada, sistema de compensació. Es desenvoluparà per mitjà d’un ESTUDI 

DE DETALL. 

 

Article 95 

Unitat d’actuació número 2, UA-2 
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1.OBJECTIUS 

Ordenar la zona que queda voltada de sòl urbà per sota del dipòsit d’aigua i de l’edifici 

de la telefònica, completant la xarxa viària. 

2. ÀMBIT 

Limita pel costat de ponent amb la carretera de Solsona, pel nord amb terrenys privats, 

el dipòsit d’aigua i l’edifici de la telefònica, i pel costat de llevant i sud, amb terrenys 

privats i carrer existent. 

3. SUPERFÍCIES 

La superfície total de la unitat d’actuació, és de 1,97 hectàrees.   

4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ  I D’ÚS 

Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la mitjana, clau 5b 

5. CESSIONS 

Vialitat:    13,34% 

Espais lliures:    10% 

Equipaments i altres dotacions: 7% 

6. CONDICIONS DE GESTIÓ 

Iniciativa privada, sistema de compensació. Es desenvoluparà per mitjà d’un ESTUDI 

DE DETALL. 

 

Article 96 

Unitat d’actuació número 3, UA-3 

1. OBJECTIUS 

Completar el sòl urbà a la zona de la carretera de La Coma, possibilitar la reserva de 

terrenys per a una futura vialitat que permeti l’accés futur, al costat nord del sòl urbà 

2. ÀMBIT 

Limita al sud part amb terrenys privats i part amb la carretera de Solsona, a ponent amb 

carrer de nova creació, al nord i llevant amb terrenys privats. 

3. SUPERFÍCIES 
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La superfície total de la unitat d’actuació, és de 0,794 hectàrees 

4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I D’ÚS 

Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la mitjana, clau 5b 

 

5. CESSIONS 

Vialitat:    6,93% 

Espais lliures i altres dotacions: 17% 

6. CONDICIONS DE GESTIÓ 

Iniciativa privada, sistema de compensació. Es desenvoluparà per mitjà d’un ESTUDI 

DE DETALL. 

 

Article 97 

Unitat d’actuació número 4, UA-4 

1. OBJECTIUS 

Ordenar el sòl urbà a la zona dels Emprius per sobre la carretera de Solsona, completant 

la trama viària.   

2. ÀMBIT 

Limita  al sud amb un carrer obert, a ponent amb un carrer de nova creació, al nord  amb 

sòl apte per a urbanitzar, i a llevant amb terrenys privats situats en sòl urbà. 

3. SUPERFÍCIES 

La superfície total de la unitat d’actuació, és de 0,402 hectàrees. 

4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I D’ÚS 

Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la gran, clau 5c 

5. CESSIONS 

Vialitat:     12,98% 

Espais lliures:     10% 

Equipaments i altres dotacions:  7% 
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6. CONDICIONS DE GESTIÓ 

Iniciativa privada, sistema de compensació. Es desenvoluparà per mitjà d’un ESTUDI 

DE DETALL. 

 

Article 98 

Unitat d’actuació número 5, UA-5 

1. OBJECTIUS 

Ordenar el sòl urbà a la zona dels Emprius per sobre la carretera de Solsona, completant 

la trama viària.   

2. ÀMBIT 

Limita  a llevant amb un carrer existent, al sud amb terrenys i pas privats, a ponent amb 

sòl apte per a urbanitzar, i al nord amb un carrer obert. 

3. SUPERFÍCIES 

La superfície total de la unitat d’actuació, és de 0,699 hectàrees. 

4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I D’ÚS 

Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la gran, clau 5c 

5. CESSIONS 

Vialitat:     22,58% 

Espais lliures:     10% 

Equipaments i altres dotacions:  7% 

6. CONDICIONS DE GESTIÓ 

Iniciativa privada, sistema de compensació. Es desenvoluparà per mitjà d’un ESTUDI 

DE DETALL.  

 

Article 98 BIS 

Unitat d’actuació número 6, UA-6 

1. SUPERFÍCIES 

La superfície total de la unitat d’actuació és de 0,404 hectàrees. 
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Sòl d’aprofitament privat 0,331 ha 

Vialitat    0,073 ha 

2. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ 

Edificació uniifamiliar aïllada de baixa densitat Clau 5d. 

S’admet un màxim de 2 habitatges amb accés des del Camí del Santuari de Lord. 

3. CONDICIONS DE GESTIÓ 

Iniciativa privada, sistema de compensació. Es desenvoluparà per mitjà d’un ESTUDI 

DE DETALL. 

 

Article 99 

Pla Especial del casc antic 

Per tal de mantenir les característiques urbanes del casc antic, potenciant els tipus 

arquitectònics originals, i a la vegada millorar les seves condicions d’habitabilitat i 

accessibilitat es redactarà un Pla Especial de reforma interior, que afectarà al recinte 

murat i al carrer Vallfred. 

El perímetre de la zona afectada pel Pla Especial figura en els plànols d’ordenació. 
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CAPÍTOL IV. REGULACIÓ DEL SÒL APTE PER URBANITZAR 

(SAU) 

Secció 1. Disposicions generals 

 
 
Article 100 

Definició i tipus 

1. El sòls aptes per a ser urbanitzats són els que les Normes Subsidiàries declara que 

poden ser transformats d’una situació rústica, a unes condicions urbanes. La 

determinació d’aquests sòls es fa als plànols d’ordenació mitjançant la delimitació de 

sectors. 

2. A més de concretar els àmbits de sòl apte per urbanitzar, les Normes descriuen els 

objectius del seu desenvolupament i en determinen les condicions d’ordenació, 

edificació, ús i gestió. 

3. Les Normes estableixen i delimiten els diferents sectors en que es divideix el sòl apte 

per urbanitzar a l’objecte del seu desenvolupament parcial. 

4. Les Normes determinen les prioritats en el desenvolupament dels diferents sectors, 

tal com estableix l’article 105.3 del Decret Legislatiu 1/1990. 

 

Article 101 

Sistemes generals i locals en Sòl apte per urbanitzar  

1. Aquestes Normes assenyalen, si és el cas, la reserva de sistemes generals que formant 

part de l’estructura general i orgànica del territori, estan inclosos dins dels sectors. La 

seva destinació, posició i mida és vinculant. La superfície d’aquests terrenys és 

computable als afectes de l’article 25 del Decret Legislatiu 1/1990, si estan adscrits al 

mateix ús, tal com preveu l’article 90 del Reglament de la Llei de mesures 

d’adequació de l’ordenament urbanístic de Catalunya.  

2. Si es predetermina la ubicació dels sistemes locals de zones verdes, equipaments i 

xarxa viària, aquesta ubicació s’ha d’entendre com a indicativa i podrà ser alterada en  
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els corresponents plans parcials si es justifica per la millora de l’estructura general o del 

sector. 

 

Secció 2. Desenvolupament del Sòl apte per urbanitzar 

 

Article 102 

Deures dels propietaris del sòl apte per urbanitzar 

1. Cedir obligatòriament i gratuïtament els terrenys destinats a vials, accessos i 

estacionaments adjacents a la via pública, parcs i jardins públics, zones esportives 

públiques i d’esbarjo i expansió, centres culturals i docents i altres serveis públics 

necessaris. 

2. Cedir sòl on es pugui edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament mitjà 

del sector. 

3. Costejar la urbanització. 

4. Edificar els solars. 

 

Article 103 

Gestió del Sòl apte per urbanitzar 

1. Es obligatòria la prèvia aprovació del corresponent Pla parcial d’ordenació del sector. 

2. Els sectors de sòl apte per urbanitzar es desenvoluparan mitjançant la gestió de cada 

un dels polígons en que s’hagi dividit el sector, i aplicant en cada un d’ells el sistema 

d’actuació més idoni dels previstos per la legislació vigent, compensació, cooperació 

o expropiació 

3. Quan els sectors es desenvolupin per iniciativa privada el sistema preferent serà el de 

compensació. 

4. Els sectors també es poden desenvolupar parcialment en subsectors amb les 

condicions previstes en l’article 63 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la 

refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

5. Al sòl apte per urbanitzar no podran realitzar-se obres aïllades d’urbanització, llevat 

que es tracti d’executar els sistemes generals o algun dels seus elements. Per a la 
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urbanització d’aquest sòl són indispensables el Pla parcial amb la delimitació dels 

polígons d’actuació i el Projecte d’urbanització.  

6. No s’atorgaran llicències d’edificació fins que s’executi la urbanització, encara que la 

parcel·la sobre la qual es pretengui edificar compti amb els elements parcials 

d’urbanització indispensables.  

 

Secció 3. Zones en el Sòl apte per urbanitzar 

 

Article 104 

Classes de zones 

Per als sectors de Sòl apte per urbanitzar, aquestes Normes Subsidiàries, estableixen la 

zonificació següent: 

- Desenvolupament residencial d’intensitat 1, clau R1 

- Desenvolupament residencial d’intensitat 2, clau R2 

- Desenvolupament residencial d’intensitat 3, clau R3 

- Desenvolupament industrial d’intensitat 1, clau I1 

 

Article 105 

Zona de desenvolupament residencial d’intensitat 1, clau R1 

1. DEFINICIÓ 

Comprèn els sòls aptes per a urbanitzar de desplegament eminentment residencial i que 

han de servir per completar l’estructura urbana de la part central del nucli urbà del 

municipi de Sant Llorenç de Morunys. 

2. EDIFICABILITAT ZONAL MÀXIMA 

L’índex d’edificabilitat zonal es fixa en 0,50 m² de sostre per m² de sòl. 

3. DENSITAT ZONAL MÀXIMA D’HABITATGES 

La densitat màxima es fixa en 40 habitatges per hectàrea. 
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4. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ I EDIFICACIÓ 

Es fixa com a tipus d’ordenació el de volumetria específica. En el desplegament dels 

Plans parcials, s’hauran de tenir en compte les situacions específiques existents en els 

sòls urbans contigus, podent-se donar situacions d’edificació segons alineació de vial i 

d’altres d’edificació aïllada. 

a.  Condicions específiques per a l’edificació aïllada: 

. L’ocupació màxima de l’edificació sobre els sòls privats definits en el Pla Parcial, 

serà del 60% 

. L’altura màxima de l’edificació serà de planta baixa i dues plantes pis. 

b. Condicions específiques per a l’edificació segons alineació a vial: 

. L’alineació de façana s’ajustarà a l’alineació del carrer 

. La façana mínima serà de 8 m. 

. El pati interior de cada illa de cases no serà en cap cas, inferior al 30% de la 

superfície total de l’illa. 

. L’altura màxima de l’edificació serà de planta baixa i dues plantes pis. 

. La fondària edificable no serà superior a 14 m. 

5. CESSIONS MÍNIMES OBLIGATÒRIES PER A SISTEMES 

Vialitat:  26% 

Espais lliures:  10% 

Educatiu:  4% 

Altres dotacions: 6% 

6. CONDICIONS DE LA VIALITAT 

Les modificacions que puguin fer els Plans parcials sobre la xarxa viària indicada en els 

plànols d’ordenació, hauran d’ésser justificades, i en tot cas hauran de mantenir una 

coherència amb l’estructura general de la xarxa viària dels sòls urbans colindants. 

8. ÚS PRINCIPAL I USOS ADMESOS 

Ús principal:  Residencial en les categories d’habitatge unifamiliar i   

   plurifamiliar 

Usos admesos: Hoteler 
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   Comerç en planta baixa 

   Oficines i serveis privats 

   Industrial 1ª i 2ª categoria, situació 1a i 2a 

   Sanitari-assistencial 

   Socio-cultural 

   Docent 

   Restauració 

   Aparcament  

 

Article 106 

Zona de desenvolupament residencial d’intensitat 2, clau R2 

1. DEFINICIÓ 

Comprèn el sòl apte per a urbanitzar, de desplegament eminentment residencial, destinat 

a completar l’estructura urbana de zones d’edificació unifamiliar aïllada de parcel·la 

mitjana. 

2. EDIFICABILITAT ZONAL MÀXIMA 

L’edificabilitat zonal màxima es fixa en 0,35 m² de sostre per m² de sòl. 

3. DENSITAT ZONAL MÀXIMA D’HABITATGES 

La densitat màxima d’habitatges es fixa en 15 habitatges per hectàrea. 

4. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ I EDIFICACIÓ 

Es fixa com a tipus d’ordenació el d’edificació unifamiliar aïllada, amb les següents 

condicions: 

. Les parcel·les tindran una superfície  de 400,- m² per a l’edificació unifamiliar, i 640 

m² per a l’edificació bifamiliar, com a mínim. 

. L’ocupació màxima de l’edificació sobre els sòls privats definits en el Pla parcial, serà                        

del 30%. 

. L’altura màxima de les edificacions serà de planta baixa i dues plantes pis 

5. CESSIONS MÍNIMES OBLIGATÒRIES PER A SISTEMES 

Vialitat:  18%    

Espais lliures:  10% 
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Educatiu:  4% 

Altres dotacions: 6%  

6. CONDICIONS DE LA VIALITAT 

Les modificacions que puguin fer els Plans parcials sobre la xarxa viaria indicada en els 

plànols d’ordenació, hauran d’ésser justificades, i en tot cas hauran de mantenir una 

coherència amb l’estructura general de la xarxa viària dels sòls urbans colindants. 

8. ÚS PRINCIPAL I USOS ADMESOS 

Ús principal:  Residencial, tipus unifamiliar aïllat 

Usos admesos: Habitatge bifamiliar aïllat 

Oficines i serveis privats  

   Industrial 1ª categoria, situació 1a 

   Aparcament privat, en planta baixa 

 

Article 107 

Zona de desenvolupament residencial d’intensitat 3, clau R3 

1. DEFINICIÓ 

Comprèn els sòls aptes per a urbanitzar de desplegament eminentment residencial, 

destinats a completar l’estructura urbana de zones d’edificació unifamiliar aïllada de 

parcel·la gran. 

2. EDIFICABILITAT ZONAL MÀXIMA 

L’edificabilitat zonal màxima es fixa en 0,25 m² de sostre per m² de sòl  

3. DENSITAT ZONAL MÀXIMA D’HABITATGES 

La densitat màxima zonal es fixa en 10 habitatges per hectàrea. 

4. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ I EDIFICACIÓ 

Es fixa com a tipus d’ordenació el d’edificació unifamiliar aïllada, amb les següents 

condicions: 

. Les parcel·les tindran una superfície de 600,- m², com a mínim. 
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. L’ocupació màxima de les edificacions sobre els sòls privats definits en el Pla parcial, 

serà del 25%. 

. L’altura màxima de les edificacions serà de planta baixa i una planta pis. 

5. CESSIONS MÍNIMES OBLIGATÒRIES PER A SISTEMES 

Vialitat:  20% 

Espais lliures:  10% 

Equipaments i 

altres dotacions: 10% 

 

6. CONDICIONS DE LA VIALITAT  

Les modificacions que puguin fer els Plans parcials sobre la xarxa viaria indicada en els 

plànols d’ordenació, hauran d’ésser justificades, i en tot cas hauran de mantenir una 

coherència amb l’estructura general de la xarxa viària dels sòls urbans colindants. 

7. ÚS PRINCIPAL I USOS ADMESOS 

Ús principal:  Residencial, tipus unifamiliar aïllat 

Usos admesos: Oficines i serveis privats 

   Aparcament privat en planta baixa 

 

 

Article 108 

Zona de desenvolupament industrial d’intensitat 1, clau I1 

1. DEFINICIà  

Comprón el sél apte per a urbanitzar de desplegament industrial, situat a llevant del 

municipi, al costat de la carretera de Berga. 

2. EDIFICABILITAT ZONAL Mè XIMA 

L’edificabilitat zonal m%xima es fixa en 0,40 mò de sostre per mò de sél. 

3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIà  I EDIFICACIà   

Es fixa com a tipus d’ordenaciÚ el d’edificaciÚ industrial aïllada, de baixa densitat. 
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La parcel·la mínima serà de 1.000,- m². 

S’admetrà que el 15% de la superfície neta dels solars sigui amb una tipologia de petita 

indústria entre mitgeres. 

4. CESSIONS MÍNIMES OBLIGATÒRIES PER A SISTEMES 

Vialitat i estacionament públic: 24% 

Espais lliures:    12% 

Serveis d’interès públic i social: 4% 

5. CONDICIONS DE LA VIALITAT 

Es preveurà una plaça per a estacionament públic per cada 100,- m² de sostre edificable, 

com a mínim. 

6. ÚS PRINCIPAL I USOS ADMESOS 

Ús principal:    Industrial categories 1ª, 2ª, 3ª 

Usos admesos:   Magatzem 

     Oficines al servei de les indústries 

     Estacions de servei i garatges 
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Article 109 

Sector apte per urbanitzar número 1, SUP-1 

1. DEFINICIÓ 

Comprèn el sector de sòl apte per a urbanitzar de desplegament eminentment 

residencial, necessari per a completar l’estructura urbana de la part central del nucli urbà 

de Sant Llorenç de Morunys. 

2. ÀMBIT 

Aquest sector està completament voltat de sòl urbà, i queda delimitat a llevant i sud pel 

carrer de les Escoles, i a ponent i nord per terrenys privats situats en sòl urbà. 

3. SUPERFÍCIE 

La superfície total del sector, és de 2,977 hectàrees 

4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 

Les condicions d’ordenació, edificació i ús són les corresponents a la zona de 

desenvolupament residencial d’intensitat 1, clau R1. 

5. CONDICIONS DE GESTIÓ  

El seu desenvolupament es preveu per iniciativa privada, sistema de compensació. 

Per facilitar la gestió, es podrà desenvolupar parcialment en subsectors, amb les 

condicions previstes en l’article 63 del Decret Legislatiu 1/1.990, pel qual s’aprova la 

refosa dels textos legals vigents a a Catalunya en matèria urbanística. 

 

Article 110 

Sector apte per a urbanitzar número 2, SUP-2 
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1. OBJECTIUS 

Comprèn el sector de sòl apte per a urbanitzar de desplegament eminentment 

residencial, destinat a completar l’estructura urbana, en zones d’edificació aïllada de 

densitat mitjana i en contacte amb el sòl urbà. 

2. ÀMBIT 

Aquest sector està situat al nord de la carretera de La Coma i queda delimitat al sud per 

un carrer existent, al nord per un carrer de nova creació, i a ponent i llevant, per terrenys 

privats situats en sòl urbà. 

3. SUPERFÍCIE 

La superfície total del sector, és de 1,051 hectàrees. 

4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 

Les condicions d’ordenació, edificació i ús són les corresponents a la zona de 

desenvolupament residencial d’intensitat 2, clau R2. 

5. CONDICIONS DE GESTIÓ 

El seu desenvolupament es preveu per iniciativa privada, sistema de compensació. 

 

Article 111 

Sector apte per a urbanitzar número 3, SUP-3 

1. OBJECTIUS 

Comprèn el sector de sòl apte per a urbanitzar de desplegament eminentment 

residencial, destinat a completar l’estructura urbana, en zona d’edificació aïllada, 

actualment voltada de sòl urbà. 

2. ÀMBIT 

Aquest sector està situat a la zona dels Emprius i queda delimitat al sud i ponent per 

terrenys privats situats en sòl urbà, i al nord i llevant, part amb terrenys privats situats 

també en sòl urbà i part amb carrers en projecte. 
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3. SUPERFÍCIE 

La superfície total del sector, és de 1,967 hectàrees. 

4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 

Les condicions d’ordenació, edificació i ús són les corresponents a la zona de 

desenvolupament residencial d’intensitat 3, clau R3 

6. CONDICIONS DE GESTIÓ 

El seu desenvolupament es preveu per iniciativa privada, sistema de compensació. 

Per facilitar la gestió, es podrà desenvolupar parcialment en subsectors, amb les 

condicions previstes en l’article 63 del Decret Legislatiu 1/1.990, pel qual s’aprova la 

refosa dels textos legals vigents a a Catalunya en matèria urbanística. 

 

Article 112 

Sector apte per a urbanitzar número 4, SUP-4 

1. OBJECTIUS 

Comprèn el sector de sòl apte per a urbanitzar de desplegament eminentment 

residencial, destinat a completar l’estructura urbana, en zona d’edificació aïllada, en 

contacte amb el sòl urbà. 

2. ÀMBIT 

Aquest sector està situat a la zona dels Emprius, al sud de la carretera de Solsona, i 

queda delimitat a llevant per un carrer existent, al sud pel sòl no urbanitzable, i a ponent 

i nord per terrenys privats situats en sòl urbà. 

3. SUPERFÍCIE 

La superfície total del sector, és de 3,152 hectàrees. 

4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 

Les condicions d’ordenació, edificació i ús són les corresponents a la zona de 

desenvolupament residencial d’intensitat 3, clau R3. 
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5. CONDICIONS DE GESTIÓ 

El seu desenvolupament es preveu per iniciativa privada, sistema de compensació. 

Per facilitar la gestió, es podrà desenvolupar parcialment en subsectors, amb les 

condicions previstes en l’article 63 del Decret Legislatiu 1/1.990, pel qual s’aprova la 

refosa dels textos legals vigents a a Catalunya en matèria urbanística. 

 

Article 113 

Sector apte per a urbanitzar número 5, SUP-5 

1. OBJECTIUS 

Comprèn el sector de sòl apte per a urbanitzar de desplegament eminentment 

residencial, destinat a completar l’estructura urbana, en zona d’edificació aïllada, en 

contacte amb el sòl urbà. 

2. ÀMBIT 

Aquest sector està situat a la zona dels Emprius, al sud de la carretera de Solsona, i 

queda delimitat al sud pel sòl no urbanitzable, a ponent, nord, i llevant, part per carrers 

existents i part per terrenys privats situats en sòl urbà.  

3. SUPERFÍCIE 

La superfície total del sector, és de 8,889 hectàrees. 

4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS  

Les condicions d’ordenació, edificació i ús són les corresponents a la zona de 

desenvolupament residencial d’intensitat 3, clau R3. 

5. CONDICIONS DE GESTIÓ 

El seu desenvolupament es preveu per iniciativa privada, sistema de compensació. 

Per facilitar la gestió, es podrà desenvolupar parcialment en subsectors, amb les 

condicions previstes en l’article 63 del Decret Legislatiu 1/1.990, pel qual s’aprova la 

refosa dels textos legals vigents a a Catalunya en matèria urbanística. 
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Article 114 

Sector apte per a urbanitzar número 6, SUP-6 

1. OBJECTIUS 

Comprèn el sector de sòl apte per a urbanitzar de desplegament eminentment 

residencial, destinat a completar l’estructura urbana, en zona d’edificació aïllada, en 

contacte amb el sòl urbà.   

2. ÀMBIT 

Aquest sector està situat a la zona dels Emprius, al costat nord de la carretera de 

Solsona, i queda delimitat a llevant per terrenys privats situats en sòl urbà, al sud part 

per terrenys privats situats en sòl urbà i part per carrers en projecte, i a ponent i nord pel 

sòl no urbanitzable. 

3. SUPERFÍCIE 

La superfície del sector, és de 2,486 hectàrees. 

4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS  

Les condicions d’ordenació, edificació i ús són les corresponents a la zona de 

desenvolupament residencial d’intensitat 3, clau R3. 

5. CONDICIONS DE GESTIÓ 

El seu desenvolupament es preveu per iniciativa privada, sistema de compensació. 

Per facilitar la gestió, es podrà desenvolupar parcialment en subsectors, amb les 

condicions previstes en l’article 63 del Decret Legislatiu 1/1.990, pel qual s’aprova la 

refosa dels textos legals vigents a a Catalunya en matèria urbanística. 

 

Article 115 

Sector apte per a urbanitzar número 9, SUP-9 
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1. OBJECTIUS  

Comprèn el sector de sòl apte per a urbanitzar de desplegament eminentment industrial, 

destinat a dotar el municipi de terrenys aptes per a l’implantació de petites o mitjanes 

indústries.   

2. ÀMBIT  

Aquest sector està situat a la carretera de Berga, al costat de llevant del nucli urbà, i 

limita amb el sòl no urbanitzable. 

3. SUPERFÍCIE 

La superfície total del sector, és de 5,819 hectàrees. 

4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS 

Les condicions d’ordenació, edificació i ús són les corresponents a la zona de 

desenvolupament industrial d’intensitat 1, clau I1. 

5. CONDICIONS DE GESTIÓ  

El seu desenvolupament es preveu per iniciativa privada, sistema de compensació. 

Per facilitar la gestió, es podrà desenvolupar parcialment en subsectors, amb les 

condicions previstes en l’article 63 del Decret Legislatiu 1/1.990, pel qual s’aprova la 

refosa dels textos legals vigents a a Catalunya en matèria urbanística. 
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CAPÍTOL V. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE (SNU) 

Secció 1. Disposicions generals 

Article 116 

Definició i tipus 

El sòl no urbanitzable comprèn els terrenys que es caracteritzen per una voluntat de 

mantenir les condicions naturals i el caràcter pròpiament rural. En aquest sòl no hi són 

permesos els processos d’urbanització ni els usos contradictoris amb l’aprofitament 

natural del territori. 

 

Article 117 

Desenvolupament de les Normes Subsidiàries en el Sòl no urbanitzable 

1. Les determinacions que contenen aquestes Normes Subsidiàries, sense perjudici de la 

seva immediata aplicació, podran ésser desenvolupades mitjançant Plans Especials. 

2. Els Plans Especials no podran alterar les determinacions de les Normes Subsidiàries, 

excepte per regular més restrictivament les condicions d’edificació i d’ús i per 

augmentar la superfície establerta com a mínima per les finques. 

 

Article 118 

Finques mínimes 

1. Es prohibeixen les divisions o les segregacions de terrenys en les condicions 

següents: 

a. Quan de la segregació en resultin superfícies inferiors a la unitat mínima de conreu o 

a la unitat mínima de producció forestal establertes en les legislacions corresponents. 

b. Quan la finca estigui vinculada a una construcció i es consideri indivisible per 

aplicació de les normes sobre superfícies mínimes de terreny lligades a les 

construccions en el sòl no urbanitzable. 

c. Quan no tinguin accés directe a carreteres, pistes forestals o altres vies de domini 

públic. 
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2. Les divisions i les segregacions no estan subjectes a llicència municipal. No obstant 

això, es considerà infracció urbanística el fraccionament del sòl que vulneri les 

previsions del planejament urbanístic vigent. 

 

Article 119 

Tanques 

1. No s’admet la construcció de tanques que delimiten les finques tret que siguin per a la 

protecció de construccions o instal·lacions específiques degudament autoritzades. En 

aquest supòsit, les tanques es realitzaran de materials calats, filferro o similar, amb 

una alçària de 2,00 metres. La tanca podrà tenir una part inferior d’obra, opaca, de 

0,30 metres d’alçària. 

2. Els paredats i murets de contenció de terres no sobresortiran del nivell de terreny que 

contenen. 

3. S’admet la fitació dels terrenys en els vèrtex dels polígons que delimiten les finques. 

 

Article 120 

Conreus 

Els conreus vindran regulats per la normativa agrària i quedaran subjectes als Plans 

Especials que es redactin per a la protecció d’horts, conreus i espais forestals. 

 

Article 121 

Nucli de població 

En general es considerarà que s’origina la formació de nucli de població quan hi hagi 

més de quatre habitatges en el radi de 200 m, centrat en qualsevol dels preexistents. 

 

Article 122 

Usos permesos i usos prohibits 

1. L’establiment de qualsevol ús autoritzat comportarà l’obligació d’adoptar les mesures 

necessàries per evitar la degradació de la naturalesa i per aconseguir una integració 
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total en el medi. Per això caldrà estudiar d’una manera detallada la captació d’aigua 

potable, la depuració de les aigües residuals, l’eliminació dels residus, la idoneïtat 

dels accessos i la conservació i restauració de les masses arbòries. El titular es 

comprometrà a la conservació de les construccions i del seu entorn per tal que reuneix 

unes condicions adequades de seguretat, de salubritat i d’ornat públic. 

2. Els usos permesos es regularan específicament per a cada tipus de sòl no urbanitzable. 

3. Amb caràcter general queden prohibits els usos següents: 

a. ús d’habitatge plurifamiliar. 

b. ús comercial, excepte el vinculat al servei de les carreteres. 

c. ús d’oficines. 

d. ús industrial, amb l’excepció de granges i estabuladors. 

e. magatzems i dipòsits de material no relacionats amb l’ús agrícola i ramader o forestal 

de la finca. 

f. garatges, excepte els d’ús particular al servis dels habitatges o explotacions agràries. 

g. abocadors de residus industrials 

 

Secció 2. Construccions en Sòl no urbanitzable. 

 
Article 123 

Disposicions generals 

1. Les intervencions en sòl no urbanitzable hauran d’assegurar el respecte a les 

condicions naturals i paisatgístiques de l’entorn on es situen, amb les condicions 

específiques que s’assenyalen en aquestes normes per a cada tipus de sòl i d’ús. 

2. En el sòl no urbanitzable no es podran realitzar altres construccions que les destinades 

a explotacions agrícoles que estiguin en relació amb la naturalesa i el destí de la 

finca, així com les construccions i les instal·lacions  vinculades a l’execució, el 

manteniment i el servei de les obres públiques. Això no obstant, podran autoritzar-se 

seguint el procediment previst per l’article 68 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual 

s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, 

edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès social que no siguin 
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incompatibles amb els usos previstos en els diferents tipus de sòl no urbanitzable i 

compleixin les condicions específiques determinades pel tipus de sòl què s’emplacen. 

3. També podrà autoritzar-se, seguint el mateix tràmit, la construcció d’habitatges 

unifamiliars quan estiguin vinculats a una finca agrícola que compleixi les condicions 

de superfície mínima indicades en aquestes normes. 

 

Article 124 

Magatzems agrícoles 

La construcció de magatzems en sòl no urbanitzable, sense perjudici del que aquestes 

Normes Subsidiàries determinin per a cada tipus de sòl, han de complir les següents 

condicions: 

a. Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d’eines del camp i de 

maquinària, quan estiguin vinculades a una explotació agrícola o ramadera. 

b. Cal acreditar una propietat mínima de 1,50 ha. de terreny de conreu d’horta o 4,50 ha. 

de terres de conreu de secà, formant una finca única. 

c. També es podran aportar finques independents situades dins del terme municipal, 

aleshores l’edificació es situarà en la finca de menys valor agrícola o en la de major 

dimensió. 

d. No es permet la seva ubicació a menys de 100 metres des de l’eix de carreteres. 

e. El màxim volum edificable és de 400 m³/ha. Les construccions seran de planta baixa 

amb una alçària reguladora màxima de 9,00metres, excepte les instal·lacions annexes 

per a les quals sigui tècnicament necessària una major alçària. En planta cap 

dimensió no serà superior a 30 m. 

f. En el llocs on sigui freqüent l’arbrat, es projectarà i plantarà al llarg de les 

edificacions fileres d’arbres, d’una classe característica del lloc, en una proporció 

mínima d’un arbre cada 5 metres de longitud, a l’objecte de matisar l’impacte visual 

de la construcció. 

 

Article 125 

Construccions ramaderes 
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Les construccions ramaderes en sòl no urbanitzable, sense perjudici del que aquestes 

Normes Subsidiàries determinin per a cada tipus de sòl, han de complir les següents 

condicions: 

a. Les construccions es situaran en llocs, assolellats i ventilats, i en tot cas, fora de la 

trajectòria dels vents dominats en el sentit dels nuclis habitats. 

b. Cal acreditar una propietat mínima d’1,50 Ha. en una única finca. 

c. També es podran aportar finques independents situades dins del terme municipal, 

aleshores l’edificació es situarà en la finca més ben orientada, de menys valor 

agrícola o en la de major dimensió. 

d. No es permet la seva ubicació a menys de 1.000 m de qualsevol límit de sòl qualificat 

com a Sòl urbà o sòl apte per urbanitzar, ni a menys de 200 metres de l’eix de 

carreteres i d’habitatges existents en sòl no urbanitzable pertanyents a altres 

propietaris. Entre construccions de diferents explotacions ramaderes hi ha d’haver, 

com a mínim, 50  metres de separació i 500 metres en el cas d’explotacions 

porquines, excepte a la mateixa Agrupació Ramadera. 

e. El sostre màxim és de 0,10 m²st/m²s. Les construccions seran de planta baixa amb una 

alçària reguladora màxima de 5,00 metres, excepte les instal·lacions annexes per a les 

quals sigui tècnicament necessària una major alçària. La llargada no serà superior a 

100 metres. 

f. En el llocs on sigui freqüent l’arbrat, es projectarà i plantarà al llarg de les 

edificacions fileres d’arbres, d’una classe característica del lloc, en una proporció 

mínima d’un arbre cada 5 metres de longitud, a l’objecte de matisar l’impacte visual 

de la construcció. 

  

Article 126 

Habitatges 

Els habitatges en sòl no urbanitzable, sense perjudici del que aquestes Normes 

Subsidiàries determinin per a cada tipus de sòl, han de complir les condicions següents: 

a. Acreditar una propietat mínima de 1,50 ha de terreny de conreu d’horta, 4,50 ha de 

terres de conreu de secà o 25 ha de sòl forestal, per a cada habitatge. 
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b. Si el promotor de l’habitatge acredita que la seva activitat econòmica principal és 

l’agrícola o ramadera, podrà aportar terrenys situats en finques separades físicament, 

que estiguin emplaçades dins del terme municipal. A l’objecte de considerar la 

superfície mínima exigida, cada una computarà proporcionalment en funció de la 

seva destinació com a conreu de secà, conreu d’horta o forestal. 

c. Aportar el compromís d’inscriure la finca o finques aportades al Registre de la 

propietat, com a indivisible. 

d. Justificar gràficament la no formació de nucli de població. 

e. El sostre màxim serà de 250 m² destinat a l’habitatge, més 50 m² per a construccions 

complementàries. 

f. Les edificacions es separaran més de 5,00 m dels límits de propietat. 

g. L’alçària reguladora màxima serà de 6,50 m corresponent a planta baixa i una planta 

pis. 

h. Caldrà preveure i determinar en el projecte de l’edificació el correponent sistema de 

captació d’aigua potable i de depuració d’aigües residuals. 

i. La composició arquitectònica correspondrà al tipus tradicional del lloc. El nivell de 

construcció i dels materials serà de bona qualitat i adequats a l’entorn. 

 

Article 127 

Construccions d’utilitat pública i d’interès social 

1. La relació d’usos admesos per la seva utilitat pública ve determinada per la 

declaració, com a tal utilitat pública, pel Consell Executiu. 

2. La consideració de l’interès social, així com la idoneïtat de l’emplaçament i de les 

característiques formals de l’edificació, serà ponderada per la Comissió d’Urbanisme, 

d’acord amb els articles 127 i 128 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la  

refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística i 44 del Reglament 

de gestió urbanística. 

3. Caldrà justificar per part del promotor la necessitat d’emplaçar aquestes construccions 

en sòl no urbanitzable, en relació a l’existència de sòl urbà qualificat, on sigui admès 

l’ús sol·licitat, en la seva proximitat geogràfica. 
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4. Les construccions que es projectin tindran uns materials, acabats i colors que 

garanteixin una adequada integració a les condicions naturals de l’entorn. 

5. En qualsevol cas les construccions seran adequades a la seva condició d’aïllada i, per 

tant, caldrà explicitar la previsió dels accessos i dels serveis necessaris en funció de 

l’ús i de l’emplaçament. 

 

Article 128 

Construccions i instal·lacions d’obres públiques 

1. Es podran autoritzar en el sòl no urbanitzable les construccions i les instal·lacions 

vinculades a l’execució, al manteniment i al servei de les obres públiques. 

2. La sol·licitud de llicència haurà de justificar la necessitat del traçat o de 

l’emplaçament de les instal·lacions o construccions que es projectin, amb indicació 

de les zones afectades i de les correccions previstes en ordre a preservar les 

condicions naturals, l’equilibri ecològic i els valors paisatgístics. 

3. Les construccions que es projectin tindran uns materials, acabats i colors que 

garanteixin una adequada integració a les condicions naturals de l’entorn. 
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CAPÍTOL VI. TIPUS DE SÒL NO URBANITZABLE. 

 
Article 129 

Definició  dels diferents tipus de sòl 

Dins del sòl no urbanitzable les Normes Subsidiàries estableixen les següents 

categories: 

-    rural, clau SR 

-    forestal, clau SF 

- de protecció natural i paisatgística, clau SP 

 

Article 130 

Sòl no urbanitzable rural, clau SR 

1. Definició 

Sòls que no tenen un especial interès agrícola, són erms o històricament han estat 

conreats de secà i no es preveu la seva transformació en reg. 

2. Segregacions 

No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors a la unitat mínima de 

conreu que determina el Decret 169/1983 de 12 d’abril sobre Unitats mínimes de 

conreu. 

3. Condicions d’ús  

L’ús global és l’agrícola i ramader. 

Es considera compatible l’ús d’habitatge unifamiliar. 

Es consideren compatibles condicionats els usos hoteler, de restauració i de comerç a la 

menuda, si estan al servei del sistema general de comunicacions. 

En aquest tipus de sòl es prohibeixen expressament l’ús d’habitatge plurifamiliar, el 

comercial, i l’industrial, excepte en el cas d’indústries dedicades a l’aprofitament dels 

recursos naturals propis de la zona. 

 

Article 131 

Sòl no urbanitzable forestal, clau SF 

1. Definició 
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D’acord amb l’article 2 de la Llei 6/1988, forestal de Catalunya, aquestes Normes 

classifiquen com a sòl no urbanitzable forestal els sòls rústics poblats d’espècies 

arbòries o arbustines, de matolls i d’herbes; els terrenys erms situats en les límits dels  

boscos que siguin  necessaris per a la protecció d’aquests, i els erms que per llurs 

característiques siguin adequats per a la forestació o la reforestació.   

2. Segregacions 

No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors a la unitat mínima 

forestal que determina el Decret 35/1990 de 23 de gener sobre Unitats mínimes 

forestals. 

3. Condicions d’ús 

L’ús global és el forestal. 

S’admet condicionat, l’ús de habitatge vinculat a una finca unitària, de les dimensions 

mínimes establertes amb caràcter general, que caldrà inscriure com a indivisible en 

registre de la propietat. 

4. Només s’admetran noves edificacions vinculades a l’utilització forestal dels terrenys, 

d’acord amb l’article 22 de la Llei 6/1988, forestal de Catalunya, i les limitacions que 

imposen aquestes Normes. 

5. Per a les edificacions que en aplicació d’allò establert en l’article 128 del Decret 

Legislatiu 1/1990, es declarin d’utilitat pública i d’interès social, s’haurà de redactar un 

Estudi que contempli: 

a. L’impacte paisatgístic i ambiental i els efectes territorials de la seva implantació. 

b. La servitud de sòl no urbanitzable, a efectes d’evitar la formació del nucli de 

població. 

c. Les condicions formals i tècniques de la nova edificació. 

6. L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels límits que permeten els 

interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb la Llei 6/88, forestal de 

Catalunya. La repoblació forestal es portarà a terme amb espècies pròpies d’aquest  

indret. Es prohibeix la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar l’equilibri 

ecològic i l’entitat de les seves vegetacions autòctones. 

En aquest tipus de sòl, serà d’aplicació el contingut del títol IV de la Llei Forestal de 

Catalunya, referent a la regulació dels aprofitaments forestals en aquestes zones. 
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Article 132 

Sòl no urbanitzable de protecció natural i paisatgística, clau SP 

1. Definició 

Comprèn el sòl no urbanitzable que per les seves característiques naturals, geològiques 

o ambientals, ha de ser objecte d’una especial protecció, de forma que s’impedeixin les 

actuacions que puguin perjudicar les seves condicions actuals. Aquest tipus de sòl es 

divideix en dos subtipus: 

- Sòl no urbanitzable de protecció natural i paisatgística inclòs al PEIN, clau SP1 

- Sòl no urbanitzable de protecció natural i paisatgística ordinari, clau SP2 

2. Segregacions 

No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors a la unitat mínima que 

determina el Decret 169/83, de 12 d’abril o a la unitat mínima forestal que determina 

el Decret 35/90, de 23 de gener, segons sigui la situació de la finca. 

3. Condicions d’ús 

L’ús admès és el forestal i l’agrícola.  

Aquests tipus de sòl (SP) estaran sotmesos a les mateixes exigències legals que el sòl 

forestal (SF), a més de les que ja s’especifiquen en les presents Normes. 

A les edificacions existents destinades a habitatge s’hi admet el manteniment i 

ampliació de l’habitatge familiar. Aquestes obres s’hauran de justificar en funció del 

programa familiar dels residents i es realitzaran amb respecte a l’entorn. 

Les activitats extractives queden prohibides en les àrees incloses en el PEIN. 

4. En el sòl no urbanitzable de protecció natural i paisatgística inclòs al PEIN, clau SP1, 

les determinacions que seran d’aplicació són les que estableix el Pla d’espais de 

interès natural, aprovat mitjançant el Decret 328/1.992 de 14 de desembre (PEIN), 

que formarà part de les presents Normes. Concretament es tracta de l’espai: “Serres 

de Busa-els Bastets-Lord”, el qual s’ha de regir pel Decret de creació abans 

esmentat i la legislació concordant. 

Cal recordar que d’acord amb l’article 16 de la Llei 12/85, d’espais naturals, la 

delimitació de les àrees incloses en el PEIN tenen caràcter provisional, i la seva 
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delimitació definitiva s’haurà d’establir, per a la globalitat de l’espai, en el 

desplegament del règim del PEIN. 

Totes les construccions que es puguin autoritzar, d’acord amb la normativa abans 

esmentada, dins de la zona compresa en el PEIN, incloses les d’ús agropequari, 

s’hauran d’adequar a les construccions típiques de la zona. 

5. En el sòl no urbanitzable de protecció natural i paisatgística ordinari, clau SP2, es 

prohibeix qualsevol tipus de construcció, d’instal·lació i d’edificació, la tala d’arbrat i 

qualsevol modificació que desvirtuï les característiques de l’entorn.  

Les activitats extractives també queden prohibides en aquesta zona. 

Únicament s’admeten les obres de consolidació i de millora de les construccions 

tradicionals existents. 

Els sistemes naturals lligats als ambients de rius, torrents i rieres, atenent a la seva 

fragilitat i al seu valor per al manteniment de la biodiversitat i de la qualitat dels espais 

fluvials, s’han inclòs en aquesta zona (SP2), per tal de garantir un grau de protecció 

suficient. 

6. En consideració dels valors especials d’aquests terrenys i de les seves característiques 

morfològiques, no s’admeten les edificacions d’utilitat pública i interès social. 
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TÍTOL IV. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 

 
Article 133 

Definició 

L’instrument general de protecció de patrimoni és el Pla especial que inclou el Catàleg 

de construccions d’interès, que cal concretar d’acord amb el que preveuen els article 38 

del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a 

Catalunya en matèria urbanística i l’article 86 del Reglament de planejament urbanístic. 

A la espera de la redacció de l’esmentat Pla especial de protecció de patrimoni, les 

Normes Subsidiàries defineixen un Pre-catàleg d’elements que pel seu interès 

arqueològic, històric, artístic, paisatgístic o arquitectònic, han de disposar, de forma 

urgent, d’una especial protecció. 

 

Article 134 

Pre-catàleg 

El Pre-catàleg estableix diferents nivells de protecció, segons les característiques 

particulars de cada un dels elements a protegir, per tal de concretar les condicions 

especials de protecció de cada un d’ells: 

- Nivell 1. Béns d’interès cultural (BIC) 

Els Béns d’interès cultural tindran el nivell de protecció integral, que els assigna la 

legislació del Patrimoni històric. 

- Nivell 2. Edificis i elements d’interès 

Elements catalogats sotmesos a les condicions generals de protecció que aquesta 

Normativa determinen per al Pre-catàleg. 

- Nivell 3. Àmbits arqueològiques: 

a. Jaciments arqueològics: Quedaran protegits per un radi de 50 m. Les llicències 

d’obres dins d’aquest radi hauran de ser objecte d’informe previ del Servei 

d’Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que podrà dictaminar la 

realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i decidir 

posteriorment l’actuació més adient. 
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b. Les zones d’expectativa arqueològica: Són així considerades les zones on s’han 

produït troballes aïllades i superficials, que no proporcionen la suficient informació per 

a situar el jaciment possible. En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència 

d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el 

Servei d’Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar 

l’existència del jaciment. 

 

Article 135 

Elements del Pre-catàleg 

Queden inclosos en el Pre-catàleg de patrimoni a protegir els elements que es relacionen 

a continuació. Tots ells estan grafiats i referenciats en els plànols d’ordenació (plànols 

2.3 a 2.8): 

Nivell 1: 

C.1.1.- Conjunt del recinte murat de la Vila de Sant Llorenç de Morunys, amb els seus 

portals: Portal de la Pietat, Portal de l’Era Nova o de Vallfred, Portal de la Canal. 

C.1.2.-  Monestir de Sant Llorenç de Morunys amb tots els seus elements. 

C.1.3.-  Capella de la Pietat. 

C.1.4.- Conjunt del santuari de la Mare de Déu del Lord. 

Nivell 2: 

C.2.1.- Casa de la Junta de la Confraria dels Colls 

C.2.2.- Capella de la Mare de Déu dels Àngels 

C.2.3.- Cal Baró vell. 

C.2.4.- Cal Sant. 

Nivell 3: 

C.3.1.- Jaciment de la capella gòtica de la Pietat. 

 

Article 136 

Contingut del Pla especial 

1. El Pla especial ha de concretar el Catàleg segons els elements precatalogats i altres 

elements o conjunts que responguin a un nivell suficient d’interès. 
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2. En la redacció del catàleg ressenyat, el Pla especial podrà, també, excloure algun dels 

elements inclosos en el pre-catàleg, justificant degudament els motius d’exclusió. 

3. El Pla especial també podrà reduir al mínim les condicions de protecció a algun dels 

elements inclosos en el pre-catàleg. 

4. També ha de definir exhaustivament els perímetres corresponents a cadascun dels 

elements catalogats, amb el contingut de la protecció específica per cada un d’ells. 

5. El Pla especial ha de determinar un règim particular econòmico-fiscal, tendent a 

estimular i fomentar la conservació, millora i reposició dels elements catalogats. 

 

Article 137 

Condicions del Pla especial 

1. Condicions d’edificabilitat 

a. En els solars intersticials d’un tram de carrer catalogat, podran aixecar-se noves 

edificacions que se subjectin, no solament a la normativa general de la zona que 

l’envolti, sinó també a les prescripcions que el Pla de protecció determini. 

b. Els edificis i àmbits catalogats tindran la possibilitat d’edificar en els espais lliures 

dels solars, o d’augmentar el volum edificat, si en el seu cas així ho determina el Pla 

especial, per a cada un dels elements en forma individualitzada i concreta. 

2. Condicions de l’edificació, usos i llicències 

a. El Pla especial contemplarà el règim concret de les obres de conservació i restauració, 

millora, ampliació, substitució i nova edificació, també el règim d’usos aplicables en els 

elements catalogats. 

b. El Pla preveurà que, en qualsevol cas, aquestes llicències necessitaran un informe 

previ de l’equip tècnic municipal, i d’un informe favorable del Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya. 

3. Condicions de l’immoble protegit 

Els àmbits i edificis protegits de propietat privada corresponents a una unitat 

compositiva i registral, constituiran un immoble únic, als efectes de la regulació de les 

mesures de protecció del Pla especial. 
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Article 138 

Condicions de les obres de consolidació i conservació 

1. En tant no sigui vigent el Pla especial corresponent, es podran autoritzar únicament 

obres de consolidació i conservació de caràcter urgent, amb informe previ del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els usos seran concordants amb 

les característiques i posada en valor dels edificis a protegir. Es prohibeixen 

expressament l’enderrocament o la transformació i canvi de les característiques físiques 

dels edificis i, si escau, de llurs entorns ambientals. 

2. Així mateix, en tant no sigui vigent el Pla especial, els àmbits catalogats no poden ser 

modificats, ni en la seva estructura ni en els seus elements constitutius, sense llicència 

municipal, la qual serà sol·licitada amb un projecte signat per un titulat superior facultat. 

Aquest projecte haurà de justificar la conveniència o necessitat de les obres de 

modificació, que es descriuran en una memòria i es grafiaran en plànols de planta, 

secció i alçats. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 
Primera 

Usos disconformes 

1. Es consideraran usos disconformes les activitats diferents a les admeses en la zona on 

s’emplacen. Per a aquestes activitats només s’admetran canvis de millora i ampliació 

sempre que no s’incrementi la càrrega contaminant de l’activitat autoritzada. 

 

Segona 

Volums disconformes i fora d’ordenació 

1. Quan els edificis i instal·lacions construïdes amb llicència atorgada amb anterioritat a 

l’aprovació inicial d’aquestes Normes Subsidiàries, estiguin subjectes, per raó del 

planejament, a expropiació, cessió gratuïta o enderrocament de l’edifici, quedaran en 

situació de fora d’ordenació d’acord amb les limitacions assenyalades al paràgraf 

següent. 

2. En els edificis i instal·lacions fora d’ordenació no s’hi podran realitzar obres de 

consolidació, augment de volum, modernització o increment del seu valor 

d’expropiació, però si les petites reparacions que requereixen la higiene, ornament i 

conservació de l’immoble. 

3. Quan les edificacions existents no s’ajusten a les determinacions del planejament, 

però no ha de donar lloc a l’expropiació, cessió o enderroc de les construccions, 

aquestes es consideren en situació de volum disconforme. 

4. En els edificis i instal·lacions amb volum disconforme s’autoritzaran totes les obres 

de consolidació i canvi d’ús d’acord amb les condicions bàsiques que aquestes Normes 

estableix per a cada zona. 

 

Tercera 

Parcel·les fora d’ordenació 

1. En general, les parcel·les existents a les diferents zones edificables, de superfície i/o 

dimensions inferiors a les que estableixen les Normes Subsidiàries per a la zona on 
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s’emplacen es consideren edificables sempre que constin escripturades abans de 

l’aprovació inicial d’aquestes Normes i compleixin les condicions de parcel·lació del 

planejament anterior. 

 

Quarta 

Pla especial de protecció de patrimoni 

En tant no sigui vigent el Pla especial, es podran redactar Plans especials de protecció de 

Patrimoni de caràcter indivualitzat, referits a alguns dels elements o àmbits del Pre-

catàleg. 

 

Cinquena 

Càmpings  

Els càmpings existents i que disposen de les autoritzacions necessàries, amb anterioritat 

a l’aprovació inicial d’aquestes Normes, es regiran per les condicions establertes en els 

expedients pels quals van obtenir l’autorització i legalització. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL: DEFINICIÓ DE 

PARÀMETRES 

 

A. DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES QUE REGULEN 

L’ORDENACIÓ. 

 

A.1 Definició de paràmetres referits als àmbits de planejament 

 

Aprofitament del sector 

És la suma dels aprofitaments de les diferents zones i l’atribuït al sistemes inclosos dins 

del sector, ponderats d’acord amb l’article 125 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual 

s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

S’expressa en unitats d’aprofitament (ua). 

 

Aprofitament mitjà del sector (AM) 

Coeficient entre el producte del valor relatiu de cadascuna de les zones per la seva 

extensió, i la suma de les superfícies de les zones. El valor resulta equivalent al 

coeficient entre l’aprofitament del sector i la superfície global dels terrenys inclosos en 

ell. S’expressa en unitats d’aprofitament per metres quadrats de sòl (ua/m²s). 

 

Coeficient o Índex d’edificabilitat brut (IEB) 

Factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable d’un sector i la 

superfície dels terrenys del sector. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable per 

metres quadrats de sòl (m²st/m²s). 

 

Coeficient o Índex de volum edificable brut (IVB) 

Factor que relaciona el volum edificable d’un sector amb la seva superfície total. Es 

dóna en metres cúbics edificables per metres quadrats de sòl (m³/m²s). 
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Densitat bruta d’habitatges (DBH) 

Coeficient que fixa el nombre d’habitatges d’un sector en relació a tota la seva 

superfície. Les unitats s’expressen en nombre d’habitatges per hectàrea de sòl (hab/Ha). 

 

A.2 Definició de paràmetres referits a les zones 

 

Edificabilitat zonal (EZ) 

Factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable d’una zona en sòl apte 

per urbanitzar i la superfície de la mateixa, inclosos els terrenys destinats a sistemes 

locals. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable per metres quadrats de sòl 

(m²st/m²s). 

 

Densitat zonal (DZ) 

Coeficient que fixa el nombre d’habitatges d’una zona en sòl apte per urbanitzar en 

relació a la seva superfície, inclosos els terrenys destinats a sistemes locals. Les unitats 

s’expressen en nombre d’habitatges per hectàrea de sòl (hab/Ha). 

 

Coeficient o Índex d’edificabilitat net de la zona o intensitat neta d’edificació de la 

zona (IEN). 

Factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable d’una zona i la 

superfície de la mateixa, referida al sòl d’aprofitament privat, un cop descomptats els 

terrenys que són adscrits a sistemes. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable 

per metres quadrats de sòl (m²st/m²s). 

 

Coeficient o Índex de volum edificable net de la zona (IVN) 

Factor que relaciona el volum edificable d’una zona amb la seva superfície, referida al 

sòl d’aprofitament privat, un cop descomptats els terrenys que són adscrits a sistemes. 

S’expressa en metres cúbics edificables per metres quadrats de sòl (m³/m²s). 
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Densitat neta d’habitatges de la zona (DNH) 

Coeficient que fixa el nombre d’habitatges d’una zona en relació a la seva superfície, 

referida al sòl d’aprofitament privat, un cop descomptats els terrenys que són adscrits a 

sistemes. Les unitats s’expressen en nombre d’habitatges per hectàrea de sòl (hab/Ha). 

 

Superfície d’aprofitament privatiu (SAP) 

Dimensió que indica la quantitat de sòl destinada a l’aprofitament urbanístic, 

generalment en forma d’edificació, un cop s’han descomptat les superfícies destinades a 

sistemes. Les unitats s’expressen en metres quadrats (m²). 

 

 

A.3 Definició de paràmetres referits a la parcel·lació 

 

Parcel·la 

És la porció de sòl urbà potencialment edificable, que constitueix una unitat de domini. 

 

Parcel·la mínima 

És la unitat de sòl de dimensions mínimes que pot resultar apta per l’edificació. Les 

parcel·les mínimes, definides a cada zona, seran indivisibles, qualitat que caldrà fer 

constar al registre de la propietat en el moment d’inscripció de la finca, d’acord amb el 

previst en l’article 140.2 Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la refosa dels textos 

legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

 

Solar 

Parcel·la que reuneix les condicions de dimensions i d’urbanització establertes en la 

legislació urbanística vigent i en aquestes Normes i per tant, és apta per a ésser edificada 

immediatament. 

 

Alineació 

És la línia de separació entre el viari, o altres espais públics, i les parcel·les i solars de 

titularitat pública o privada. 
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Front de parcel·la 

Partió o límit de la parcel·la amb el carrer o altre espai de domini públic. 

 

Fons de parcel·la 

1. És la partió o límit situat a la part oposada de la façana al carrer. 

2. Per aquelles parcel·les amb cantonada a dos carrers, serà fons de parcel·la la partió de 

parcel·la oposada a cada façana i per a aquelles amb façana a tres carrers, la partió de 

parcel·les que no és façana. 

 

Coeficient o Índex d’edificabilitat net de parcel·la (IEN) 

Factor que fixa la relació entre la superfície de sostre edificable i la superfície de sòl 

d’una parcel·la. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable dividit per metres 

quadrats de sòl (m²st/m²s). 

 

Coeficient o Índex de volum edificable net de parcel·la (IVN) 

Factor que relaciona el volum edificable d’una parcel·la amb la seva superfície. 

S’expressa en metres cúbics edificables per metres quadrats de sòl (m³/m²s). 

 

Densitat neta d’habitatges (DNH) 

Quocient que fixa la relació entre el nombre d’habitatges d’una parcel·la i la seva 

superfície. S’expressa com la relació entre 1 habitatge i la quantitat de superfície de 

parcel·la mínima necessària (1hab/x m²). 

 

Ocupació de parcel·la (C) 

Percentatge de sòl ocupat per la projecció vertical de totes les plantes de l’edificació en 

relació a la superfície de parcel·la. S’expressa com un percentatge (%). 

 

Sòl privat lliure d’edificació 

Són els terrenys lliures d’edificació que resulten per aplicació de l’ocupació màxima de 

parcel·la. No podran ésser objecte de cap altre aprofitament diferent del corresponent a 

espais lliures al servei de l’edificació de la parcel·la. 
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A.4 Definició de paràmetres referits al carrer 

 

Alineació de carrer o de vial 

És la línia en planta que estableix, al llarg dels carrers, el límit entre el sistema viari i les 

parcel·les. 

 

Rasant del carrer o del vial 

Línia que fixa l’altimetria de l’eix del carrer en el seu recorregut. 

 

Amplària del vial 

1. És la mesura lineal entre les dues alineacions de carrer confrontats. Es pren com una 

constant o paràmetre, entre trams de vial, per tal de determinar l’alçària reguladora o 

altres paràmetre referits a l’edificació. 

2. Si les alineacions de vialitat són rectes o corbes paral·leles, l’ample del vial es la 

separació constant entre les dues alineacions. 

3. Si les alineacions no són paral·leles es prendrà com amplària del vial per a cada costat 

del carrer entre dos transversals, la distància puntual menor entre les alineacions 

considerades en el tram que es tracti. 

4. Si per aplicació del punt anterior l’alçària de l’edificació resultés diferent per a 

façanes confrontats, caldrà obtenir l’amplària mitjana ponderada per a la suma de les 

longituds dels diferents trams de vial, fins aconseguir un resultat uniforme. 

 

Mansana o illa 

Superfície dels terrenys delimitats per les alineacions de vials perimetrals. 

 

Arrodoniment de les cantonades 

Consisteix en modificar el punt d’intersecció de les alineacions dels vials que formen 

una cruïlla, bé siguin les edificacions o les tanques de separació dels terrenys, arrodonint 

la trobada en angle. 
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Xamfrans 

Consisteix en modificar el punt d’intersecció de les alineacions dels vials que formen 

una cruïlla, bé siguin edificacions o les tanques de separació dels terrenys, substituint la 

trobada en angle per un petit tram recte 

 

 

A.5 Definició de paràmetres referits a l’edifici 

 

Edificació principal i edificació auxiliar 

 
1. L’edificació principal és l’edifici que conté els habitatges o usos determinats com a 

principals en la zona. L’edificació auxiliar és l’edifici de menor volum que conté usos 

complementaris i auxiliars del principal: magatzematge, instal·lacions o aparcaments. 

2. Els aprofitaments urbanístics d’una parcel·la seran el resultat de sumar totes les 

edificacions, tant les principals com les auxiliars. 

 

Superfície de sostre edificable o Sostre total d’un edifici (ST) 

El sostre total d’un edifici és el resultat de sumar totes les superfícies construïdes i 

cobertes de totes les plantes, excloses les soterrànies i la coberta, més la superfície dels 

cossos sortints tancats i semitancats i dels patis de llum o celoberts i dels patis de 

ventilació. S’expressa en metres quadrats de sostre (m²st). 

 

Volum total d’un edifici (VT) 

El volum total d’un edifici és el que resulta de definir un envoltant que deixi dintre seu 

tota l’edificació, inclosos els patis de ventilació, celoberts i similars. S’expressa en 

metres cúbics (m³). 

 

Alineació de façana 

És la línia que determina on s’han de situar la façana o façanes dels edificis al llarg del 

vial. Pot ser coincident o no amb l’alineació de vial. 
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Línia de façana 

És la línia que determina la posició de la façana o façanes de l’edificació referida a cada 

parcel·la. 

 

Planta baixa (PB) 

1. És la planta situada al nivell baix de l’edifici, de manera que resulta la planta més 

propera al carrer o al terreny natural, i per tant, generalment més accessible. 

2. Quan l’edificació es situa alineada a vial, la planta baixa és aquella que té el paviment 

situat entre els plans horitzontals que es troben 0,6 metres per sobre i 0,6 metres per sota 

de la rasant del carrer, en els punts de major i menor cota, respectivament. 

Si la planta baixa de l’edificació es destina fonamentalment a les peces principals dels 

habitatges, és permet considerar-la com a tal si té el paviment situat entre els plans 

horitzontals que es troben 1,20 metres per sobre i 0,6 metres per sota de la rasant del 

carrer, en els punts de major i menor cota, respectivament. 

Es podran considerar trams de façana independents quan els punts de major i menor cota 

del tram presenten un desnivell superior a 2,10 metres i la longitud de façana es major 

que la indicada per a la parcel·la mínima. 

Si com a conseqüència del pendent hi ha més d’una planta dintre dels límits anteriors, 

s'entén per planta baixa, la posició inferior. 

En els casos de parcel·les amb front a dos vials oposats, la planta baixa es referirà a cada 

front de manera independent, com si es tractés de parcel·les diferents la fondària de les 

quals sigui la meitat de l’illa. 

3. Quan l’edificació es situa aïllada tindrà de planta baixa la primera planta per sobre de 

la planta soterrani, real o possible. 

 

Planta soterrani (PS) 

1. Són les situades a sota de planta baixa. 

1. Quan l’edificació es situa aïllada es considera com a planta soterrani la que té el pla 

superior del paviment del sostre a menys d’un metre per sobre del nivell del sòl exterior 

definitiu. La part de planta semienterrada, el pla superior dels sostre de la qual  
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sobresurti més d’un metre per sobre d’aquest nivell, tindrà en tota aquesta part la 

consideració de planta baixa. 

 

Espais Entresolat (EE) 

Per entresolat s’entén la part superior de les dues en què un sostre, fet a una certa 

alçària, divideix parcialment un espai. Es caracteritza a més, perquè: 

. No té accés independent des de l’exterior. 

. Està enretirat almenys 3,00 metres de la línia de façana. 

. L’alçària lliure mínima per sobre és de 2,20 metres i per sota de 2,50 metres. 

 

Planta pis (PP) 

Són totes les plantes de l’edificació que estiguin per sobre de la planta baixa. 

 

Espai sotacoberta, fumeral o golfes (SC) 

És l’espai situat entre el forjat del sostre, real o possible, de la darrera planta construïda 

de l’edifici i la coberta inclinada. 

 

Coberta 

Planta terminal de l’edifici que protegeix la construcció de la pluja, ja sigui amb un 

terrat o amb una coberta inclinada, i que se situa immediatament per sobre del pla 

horitzontal dels elements resistents del darrer forjat. 

 

Alçària reguladora màxima (ARM) 

1. En l’edificació alineada a vial és la mesura vertical, en el pla exterior de la façana, 

que fixa l’alçària límit des de la vorera fins a la cara inferior de la coberta inclinada o al 

pla superior de l’últim element resistent, en el cas de coberta plana. 

2. En l’edificació aïllada és la mesura vertical, en el pla exterior de la façana, que fixa 

l’alçària límit des del paviment de la planta baixa fins a la cara inferior de la coberta 

inclinada o al pla superior de l’últim element resistent, en el cas de coberta plana. 
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Nombre màxim de plantes (NMP) 

És la quantitat de plantes que es permet construir dins de l’alçària reguladora màxima, 

incloses la planta baixa i les plantes pis. 

 

Alçària lliure o útil 

És la distància mínima que hi ha entre el paviment de la planta i la cara inferior del 

sostre a l’interior d’un local construït. 

 

Cossos sortints 

1. Són els que sobresurten de la línia de façana o de l’alineació del pati d’illa i tenen el 

caràcter d’habitables o ocupables. Poden ser tancats, semitancats o oberts. 

2. Són cossos sortints tancats els que tenen els costats amb tancaments rígids, 

indesmontables i ancorats. Els que tenen tancat algun dels seus contorns lateral amb 

tancaments rígids, indesmontables o ancorats són cossos sortints semitancats, i els que 

no tenen cap dels laterals del vol tancat són cossos sortints oberts. 

3. La superfície en planta dels cossos sortints tancats i semitancats computarà com a 

superfície de sostre edificable. 

 

Elements sortints 

1. Són part integrant de l’edifici o elements constructius no habitables ni ocupables, de 

caràcter fix, que sobresurten del pla de façana, o de l’espai lliure d’interior d’illa. 

2. Els elements no permanents (anuncis, rètols, persianes, elements de senyalització, 

tendals...) no tenen la consideració d’elements sortints. 

 

Pati de llums o celobert 

És l’espai no edificat, situat dins del volum de l’edificació, destinat a l’obtenció de 

ventilació i il·luminació. 
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Pati de ventilació 

És l’espai no edificat, situat dins del volum de l’edificació, destinat a ventilar i 

il·luminar dependències que no siguin destinades a dormitoris, cuines, sales d’estar, 

menjadors, biblioteca, despatx... 

 

Llucanes 

Són finestres verticals situades sobre la coberta inclinada de l’edifici, característiques 

d’algunes zones de muntanya, habitualment cobertes i tancades lateralment amb el 

mateix material que la coberta inclinada i d’amplària igual a l’entrebigat de la coberta. 

 

Elements tècnics de les instal·lacions 

Són les parts integrants de l’edifici amb caràcter comú: Filtres d’aire, dipòsits de reserva 

d’aigua, conductes de ventilació i de fums, claraboies, antenes de telecomunicació, 

maquinària d’ascensor, baranes, separadors, elements de suport per estendre la roba, 

accessos als elements comuns de l’immoble... 

 

 

A.6 Definició de paràmetres específics de l’edificació alineada al vial 

 

Paret mitgera 

Es la paret lateral, límit entre dues edificacions o parcel·les veïnes, que s’eleva des del 

fonament a la coberta, encara que la continuïtat s’interrompi per l’existència de 

celoberts o patis de ventilació de caràcter mancomunat. Sobre ella recauen les servituds 

de mitjaneria, ús mancomunat i impediment d’obertura. 

 

Fondària edificable 

És la distància perpendicular a la línia de façana que limita l’edificació per la part 

posterior.  

Defineix el pla de façana a l’interior del pati d’illa. 
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Alineació interior de l’illa 

És la línia paral·lela a la façana situada a la distància indicada per la fondària edificable 

màxima. 

 

Espai lliure interior d'illa o Pati d’illa 

És l’espai lliure d’edificació, o només edificable en planta baixa i soterrani, quan sigui 

el cas, que resulta d’aplicar les fondàries edificables. 

 

Reculada de l’edificació 

Es l’enretirada de l’edificació respecte l’alineació de façana o les mitgeres. Pot ser 

d’illa, d’edifici o de plantes. 

 

A.7 Definició de paràmetres específics de l’edificació aïllada 

 

Separacions mínimes 

Les separacions mínimes de l’edificació a la façana de la via pública, al fons de 

parcel·la, a les seves partions laterals i entre edificacions d’una parcel·la, són les 

distàncies entre les edificacions, inclosos els seus cossos sortints i les plantes 

soterrànies, i els límits de la parcel·la o altres edificis. 

 

Tanques 

Són les separacions físiques entre els espais públics i els espais parcel·lats o entre 

parcel·les veïnes. 
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B. DEFINICIÓ DE PARÀMETRES REGULADORS D’USOS I 

ACTIVITATS 

 

 

 

B.1 Classes d’usos i activitats 

 

Classificació d’usos i activitats 

A efectes d’aquest Planejament i del que el desplegui, s’estableixen els següents criteris 

de classificació d’usos: 

a. Segons la permisivitat. 

b. Segons el domini. 

c. Segons l’activitat. 

d. Segons els efectes que se’n derivin. 

 

Classificació d’usos segons la permisivitat 

1. D’acord amb aquest criteri es diferencien els usos permesos dels usos prohibits. 

2. Són usos permesos els expressament admesos a la corresponent regulació de zona. 

Als usos permesos se’ls pot fixar limitacions, i resulta d’aquesta limitació la 

classificació següent: 

a. Ús principal o global: El que defineix l'especialització d’un àmbit, sector o zona. 

b. Usos compatibles: Els que poden ser simultanis i coexistir amb l’ús global. 

c. Usos condicionants: Els que requereixen regulacions específiques de l’entorn. 

d. Usos condicionats: Els que necessiten de certes limitacions per a ser admesos. 

e. Usos provisionals: Els que no són compatibles amb l’ús global, però no necessiten 

obres o instal·lacions permanents i no dificulten l’execució dels plans, i poden ser 

autoritzats amb caràcter provisional en els termes previstos per l’article 91.2 del Decret 

Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en 

matèria urbanística. 

3. Els usos prohibits són els que no s’indiquen explícitament a cada categoria i tipus de 

sòl. 
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Classificació d’usos segons el domini 

1. D’acord amb aquest criteri es diferencien usos públics i privats. 

2. Són usos públics els referits als serveis prestats per l’Administració o per gestió dels 

particulars sobre els béns de domini públic. També inclouen els realitzats per 

l’Administració en béns de propietat particular mitjançant arrendament o qualsevol altre 

tipus d’ocupació. 

3. Usos privats són aquells que es realitzen per particulars en propietat privada: 

a. Ús particular és el que realitza particularment el titulat d’una propietat. 

b. Usos col·lectius són els usos privats destinats al públic: es caracteritzen per pertànyer 

a un associació, agrupació, societat, club o organització similar, per l’abonament d’una 

quota o d’un preu o alguna altra contraprestació. 

c. Usos comunitaris són els desenvolupats sobre béns de titularitat privada, de forma 

mancomunada, associada o comuna per part dels seus propietaris. 

 

Classificació d’usos segons l’activitat 

D’acord amb aquest criteri es diferencien els usos d’habitatge, hoteler, comercial 

d’oficines, magatzem, industrial, sanitari, socio-cultural, docent, restauració, recreatiu i 

espectacles, esportiu, agrícola, ramader, forestal, activitats extractives, càmping i 

caravàning i garatge i aparcament. 

 

1. Ús d’habitatge 

És destinat a l’allotjament o residència familiar, segons els tipus següents: 

a. Habitatge unifamiliar: És l’edifici destinat a un sol habitatge i situat en una  

parcel·la independent, situat aïllat o agrupat horitzontalment, que té accés independent 

i exclusiu des de l’espai públic. 

b. Edifici d’habitatges o plurifamiliar: És l’edifici que conté diversos habitatges, amb 

accés i elements comuns. 

 

2. Ús hoteler 

El que correspon a aquells edificis que es destinen a allotjaments comunitaris i per 

temporada, inclosos en la legislació específica sobre classificació d’establiments 
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d’allotjament turístic sotmesos al règim d’hoteleria, que poden ser: hotels, hotels-

apartaments, motels i pensions. D’acord amb la Classificació catalana d’activitats 

econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en el Grup 55.1 i la Subclasse 

55.231. 

2.1. Hotel és aquell establiment que ofereix servei d’allotjament en habitacions, en 

règim de lloguer i amb o sense serveis de caràcter complementari. En aquest cas les 

habitacions formen una unitat residencial indiferenciable i indissoluble del conjunt, i no 

tenen els serveis per a la conservació i elaboració d’aliments. 

2.2. Hotel-apartament és aquell establiment hoteler que ofereix l’allotjament en 

apartaments dotats d’elements per a la conservació, elaboració i consum d’aliments en 

cadascun d’ells i inclou tots els altres serveis propis dels hotels. 

2.3. Motel és aquella especialitat d’hotel que se situa a no més de 500 m de l’eix d’una 

carretera i que compta amb l’accés independent per a cada habitació o grup residencial. 

2.4. Pensió és aquell establiment que ofereix servei d’allotjament en habitacions en 

règim de lloguer, però no té serveis de menjar ni té instal·lacions individuals per a fer-

ho. 

 

3. Ús d’allotjament rural 

El que correspon a les activitats turístiques residencials de curta durada vinculada amb 

la natura, com són els albergs juvenils, refugis de muntanya, centres de vacances, cases 

de colònies i residències-cases de pagès. D’acord amb la Classificació catalana d’activi- 

tats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en la Classe 55.21 i 

55.23, excepte la Subclasse 55.231. 

 

4. Ús comercial 

El que refereix a la venda de productes manufacturats a l’engròs o al detall. D’acord 

amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a 

les incloses en Divisions 50, 51 i 52, que agrupen el comerç, excepte el Grup 50.2, de 

tallers de reparacions de vehicles a motor. 

4.2. S’estableixen les següents categories d’ús comercial: 

I. Comerç a la menuda. Local comercial fins a 120 m² de superfície de venda. 
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II. Petit comerç. Local comercial amb una superfície de venda major de 120 m² i menor 

de 400 m². 

III. Comerç mitjà, amb superfície de venda major de 400 m² i menor de 1.500 m² i una 

superfície edificada inferior a 2.500 m². 

IV. Grans superfícies comercials. Majors de 1.500 m² de venda o d’una superfície 

edificada total superior a 2.500 m². 

 

5. Ús d’oficines i serveis privats 

Comprèn les activitats administratives de caràcter públic o privat que d’acord amb la 

Classificació catalana d’activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les 

incloses en els Grups 01.3 i 63.3, i les Divisions 65 a 74 i 93, excepte la Classe 93.04 

que incorporen les institucions financeres, assegurances, serveis prestats a les empreses, 

lloguers i altres serveis. 

 

6. Ús de magatzem 

D’acord amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, 

correspon a les incloses a la Divisió 63, Grup 63.1 que componen els dipòsits i 

magatzems de mercaderies. 

 

7. Ús d’indústria 

Comprèn les activitats manufacturades i de transformació que per la seva condició 

necessiten instal·lacions adequades.  Inclou les determinades per la Classificació 

catalana d’activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en la 

Divisió 15 a 40. 

 

8. Ús sanitari-assistencial 

És el corresponent al tractament o allotjament de malalts. Comprèn els hospitals, 

sanatoris, clíniques, residències geriàtriques, dispensaris, consultes i similars. L’ús 

sanitari també inclou els serveis socials, les activitats termals i els balnearis, les 

clíniques veterinàries i establiments similars. D’acord amb la Classificació catalana 
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d’activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en la Divisió 85 i 

la Classe 93.04. 

 

9. Ús socio-cultural 

Comprèn les activitats culturals, recreatives i de relació social, les que tenen relació amb 

la creació personal i artística, les de caràcter religiós i les associatives. S’hi inclouen per 

tant, cases de cultura, centres socials, biblioteques, casinos. sales d’art i d’exposició, 

etc., així com també les esglésies, temples, capelles, centres parroquials, convents i 

similars. 

Dintre de la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, 

correspon a les incloses en la Divisió 91, 92.4, 92.5. 

 

10. Ús docent  

Comprèn els centres  dedicats a l’ensanyament preescolar, educació general bàsica, 

batxillerat i formació professional, així com les seves instal·lacions complementàries. 

Dintre de la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, 

correspon a les incloses en la Divisió 80, sobre educació. 

 

11. Ús de restauració 

És el referent a restaurants, bars i establiments de beguda i cafès, sense espectacle. 

Dintre de la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, 

correspon a les incloses en els Grups 55.3, 55.4, 55.5. 

 

12. Ús recreatiu i espectacles 

És el referent a les activitats del lleure i de l’espai, no compreses en cap altra 

qualificació. Dintre de la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 1993, 

CCAE-93, correspon a les incloses en els Grups 92.1, 92.2, 92.3 i 92.7. 

 

13. Ús esportiu 
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Inclou els locals, edificis i instal·lacions condicionades per a la pràctica i l’ensenyament 

dels exercicis de cultura física i esport. Dintre de la Classificació catalana d’activitats 

econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en el Grup 92.6. 

 

14. Ús agrícola 

En general comprèn les activitats relacionades amb les feines del camp, les que tenen 

lloc a l’entorn de les masies, instal·lacions, pallisses, estables, sitges i altres 

dependències afins. D’acord amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 

1993, CCAE-93, correspon a les incloses en el Grup 01.1. 

 

15. Ús ramader 

Inclou les activitats relacionades amb la cria i explotació d’animals, ja siguin granges, 

vivers i els d’aqüicultura. D’acord amb la Classificació catalana d’activitats 

econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en el Grups 01.2, 01.3, 01.5 i 

la Divisió 05. 

 

16. Ús forestal 

Comprèn les activitats relacionades amb la conservació, plantació i explotació de boscos 

en els termes que regulen la Llei forestal de Catalunya i disposicions que la 

desenvolupen. D’acord amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 1993, 

CCAE-93, correspon a les incloses en el Grup 02. 

 

17. Ús d’activitats extractives 

Fa referència a l’extracció de terres i àrids, minerals i a l’explotació de pedreres. 

D’acord amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, 

correspon a incloses en les Divisions 10 a 14. 

 

18. Ús de càmping i caravàning 

És el relacionat amb l’acampada temporal de conjunts de tendes desmuntables de 

materials tèxtils o de vehicles rodats. D’acord amb la Classificació catalana d’activitats 

econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en la Classe 55.22. 
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19. Ús de garatge-aparcament 

Comprèn els aparcaments privats, col·lectius i públics. D’acord amb la Classificació 

catalana d’activitats econòmiques de 1993, CCAE-93, correspon a les incloses en el 

Grup 50.2 i la Subclasse 63.214. 

 

Classificació d’activitats segons els efectes que se’n deriven  

A aquests efectes se’ls considera, d’acord amb la classificació següent: 

a. Molestes: 

- sorolls mesurats a l’exterior del local propi i al veí més afectat 

- fums, gasos, bafs i olors 

- pols 

- aigües residuals 

- residus industrials 

- transports, càrrega i descàrrega 

- instal·lacions visibles 

- aglomeracions del personal 

- calor 

- vibracions 

b. Nocives i insalubres: 

- gasos i elements contaminants 

- aigües residuals 

- matèries i manipulació 

- radiacions  

- abocaments i deixalles 

c. Perilloses: 

- manipulació i classificació de materials combustibles i inflamables 

- processos de producció i recipients a pressió perillosa 

- materials explosius 

- vessament i abocament de substàncies químiques agressives 
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Nivells sonors 

1. Els nivells sonors calculats en projectes i les lectures o registres realitzats mitjançant 

equipaments de mediació s’expressaran en dBA. (decibelis escala de ponderació A). 

2. Nivell sonor exterior. 

És el nivell sonor procedent d’una activitat (font emissora) i mesurat a l’exterior del lloc 

de la recepció. Quan el punt de recepció estigui situat en un edifici, el micròfon de 

l’equip de mesura es col·locarà a una distància de 0,5 a 1 m de la façana, murs exteriors 

de patis d’illa o de patis de llums de l’edifici receptor. Si el punt de recepció està situat 

en la via pública o espais públics el micròfon es col·locarà a 10 m dels límits de la 

propietat de l’establiment o activitat emissora, i a 1,5 m d’alçària sobre el sòl. 

3. Nivell sonor interior. 

És el nivell sonor procedent d’una activitat (font emissora) mesurat en l’interior de 

l’edifici receptor. El micròfon de l’equip de mesura es col·locarà en el centre de 

l’habitació i a una distància no inferior a 1 m de les parets i a una alçària de 1,5 m. El 

mesurament s’efectuarà amb les finestres i els balcons tancats. 

El nivell sonor interior només s’utilitzarà com a indicador del grau de molèstia per 

soroll en un edifici quan es presumeixi que el soroll es transmet des del local emissor 

per l’estructura i no per via aèria de façana, finestres o balcons, i en aquest cas el criteri 

a aplicar serà el del nivell sonor exterior. 

 

 

B.2 Categories de les activitats  

 

Tipus d’activitats segons categories 

Als efectes de l’admisió d’una activitat en una situació determinada, aquestes es 

tipifiquen en cinc categories d’acord amb les incomoditats, efectes nocius per a la 

salubritat, els danys i les alteracions que puguin produir sobre el medi ambient. 

 

1. Primera categoria 

Comprèn aquelles activitats de caràcter individual o familiar que utilitzin màquines o 

aparells moguts a mà o amb motor de baixa potència, compatibles amb l’habitatge 
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perquè per les seves característiques no puguin ser ni molèsties, ni nocives, ni insalubres 

ni perilloses per al veïnat. 

 

2. Segona categoria 

S’inclouen les activitats compatibles amb l’habitatge perquè per les seves 

característiques no poden ser ni nocives, ni insalubres ni perilloses per al veïnat. 

 

3. Tercera categoria 

Són les que poden tenir emissions atmosfèriques o accidents, si bé amb risc baix 

d’incidència medi-ambiental. Inclou les activitats del grup C del Decret 322/1987. 

 

4. Quarta categoria 

Comprèn aquelles activitats de caràcter perillós. Són aquelles que per les seves 

característiques poden tenir emissions atmosfèriques i accidents si bé amb risc mitjà 

d’incidència medi-ambiental. 

Inclou les activitats del grup B del Decret 322/1987 i les de l’article 4 de l’Ordre de 13 

d’abril de 1989. 

 

5. Cinquena categoria 

Comprèn aquelles activitats que poden tenir emissions atmosfèriques i accidents amb 

risc alt d’incidència medi-ambiental. Inclou les del grup A del Decret 322/1987, les de 

l’article 6 de l’Ordre de 13 d’abril de 1989 i annex Decret 114/1988. 

 

 

B.3 Situació relativa de les activitats 

 

Edifici aïllat 

S’enten per edifici aïllat el que deixa una franja lliure d’edificació, tant amb els edificis 

confrontants com amb el carrer. 
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Edifici independitzat 

1. S’entén per edifici independitzat, en zones on s’admeti la construcció d’habitatges, 

aquell amb parets de separació amb els predis confrontants a partir dels fonaments, 

deixant un espai lliure mitjà de 15 cm, sense que en cap punt no pugui ser inferior a 5 

cm, excepte a les façanes on es disposarà d’aïllament per junts de dilatació, i a la part 

superior, on es disposarà una tanca o protecció amb material elàstic, per tal d’evitar la 

introducció de deixalles o aigua de pluja en l’espai intermedi. La construcció i 

conservació dels junts de dilatació de façanes i la protecció superior són a càrrec del 

propietari de l’edifici industrial. 

 

Tipus de situacions relatives de l’activitat 

A fi de tenir en compte totes les ubicacions possibles en relació amb el seu entorn, les 

difirents situacions on es pot ubicar una activitat es classificaran en: 

 

1. Situació 1a: Dins del sòl urbà residencial 

a. En planta baixa o planta pis d’edificis d’habitatges amb accés per mitjà d’espais 

comunitaris. 

b. En planta pis d’edificis no destinat a l’ús d’habitatge. 

 

2. Situació 2a: Dins del sòl urbà residencial 

a. En planta baixa o inferior d’edifici d’habitatges amb accés independent. 

b. En planta baixa o inferior d’edifici no destinat a l’ús d’habitatges amb accés  

exclusiu. 

 

3. Situació 3a: En zones industrials properes al nucli urbà 

a. En edifici independitzat amb façana al carrer i no exclusiu a una activitat. 

b. En edifici independitzat amb façana al carrer i exclusiu a una activitat. 

 

4. Situació 4a: En zones industrials separades al nucli urbà 
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a. En edificis aïllats fins a 7 metres de les parcel·les veïnes. 

b. En edificis aïllats més 7 metres de les parcel·les i dedicats a una única activitat. 

 

5. Situació 5a: En zones industrials allunyades del nucli urbà 

En edificis aïllats en zones especials exclusives per aquest ús. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA: AIGÜES 

RESIDUALS I GESTIÓ DELS RESIDUS 

 

A.ÓAIG ESÓRESIDUALSÓIÓXARXAÓDEÓSANEJAMENTÓ

 

La depuració de les aigües residuals es farà d’acord amb les condicions fixades per la 

Junta de Sanejament.  

L’estació depuradora prevista per a les aigües residuals, està situada fora del límit 

d’aquest terme municipal, d’acord amb el projecte aprovat per la pròpia Junta de 

Sanejament. 

Qualsevol actuació en l’àmbit del sanejament de les aigües residuals, així com dels 

abocaments a la llera pública, s’haurà de tramitar davant d’aquest Organisme, de forma 

que l’expedient corresponent s’haurà d’haver ajustat a la documentació reglamentària 

d’acord amb el que preveu la Llei d’Aigües de 2 d’agost de 1.985 i el Reglament del 

Domini Públic Hidràulic d’11 d’abril de 1.986. 

 

 

B.ÓGESTIÜÓDELSÓRESIDUSÓ

A l’hora de planificar i executar les obres d’urbanització de qualsevol sector del 

municipi, s’haurà de redactar, i aprovar per part de l’Ajuntament, d’acord amb la Llei 

6/1.993, de 15 de juliol, la redacció d’ordenances municipals específiques per: 

a) Preveure la previsió en els edificis d’habitatges i oficines, en els comerços, els tallers 

i altres establiments emplaçats en medis urbans, d’espais i d’instal·lacions que facilitin 

la recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió descrites en la 

Llei. 

b) Preveure en la xarxa viària urbana i en els camins veïnals, els espais reservats 

suficients per a la col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per a 

optimitzar les operacions de recollida i transport de residus. 

c) Igualment la gestió dels residus generats com a conseqüència dels processos 

d’execució material de treballs de construcció, excavacions i processos de 
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desmantellament i enderroc d’edificis i instal·lacions, s’haurà de dur a terme d’acord 

amb les determinacions del Decret 201/1.994, de 26 de Juliol, regulador dels enderrocs i 

altres residus de construcció. 

d) El residus que es generin derivats de l’ús industrial només es podran eliminar si no 

són susceptibles de valoració. Aquesta eliminació es durà a terme en plantes 

degudament legalitzades. 

La nova implantació d’indústries haurà d’especificar la gestió dels seus residus en el 

tràmit per a la concessió de la llicència municipal. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA: ACTIVITATS 

RAMADERES 

 

NORMES REGULADORES 

 

 Mentre l’Ajuntament no hagi redactat i aprovat les Ordenances Municipals 

reguladores de l’emplaçament i de les mesures correctores a disposar en les activitats 

ramaderes, seran d’aplicació les següents normes: 

 

1.1. Emplaçament: 

1. Queda prohibida la ubicació en el sòl urbà de qualsevol tipus de granja, estable, 

quadra o corral de bestiar amb finalitats industrials i/o particulars. 

2. Les activitats ramaderes existents dins del sòl urbà, abans de l’aprovació 

d’aquestes Normes (que s’hauran de justificar mitjançant la Guia Ramadera i/o 

la Cartilla de Registre Sanitari, expedides pel Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, amb anterioritat a 

l’esmentada data) podran desenvolupar la seva activitat i se’ls hi dóna un 

termini improrrogable de 10 anys a partir de l’aprovació d’aquestes Normes 

perqué procedeixin al seu trasllat fora del sòl urbà, essent considerades 

aleshores com de nova instal·lació. 

Aquestes explotacions estan sotmeses, a més a les següents limitacions: 

a) No podran fer ampliacions del nombre d’animals existents. 

b) No podran sol·licitar canvi d’activitat ramadera. 

c) No podran sol·licitar permís d’obres de millora, reforma o ampliació de les 

instal·lacions, llevat que ho facin per adoptar les mesures correctores que els 

imposi l’autoritat competent. 

d) No podran continuar desenvolupant l’activitat ramadera en cas que 

s’efectuï la seva venda, cessió o transmissió patrimonial. 
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3. Les explotacions ramaderes de nova instal·lació s’hauran d’ubicar a una 

distància mínima, en línia recta,  de 500 metres del sòl urbà del municipi. 

La distància mínima d’una explotació ramadera envers habitatges aïllats 

habitats permanentment serà de 100,- metres. 

4. Les explotacions ramaderes  existents abans de l'aprovació de les Normes que 

no estiguin dins del sòl urbà però que es trobin a menys distància de la permesa 

per aquestes Normes (que s'hauran de justificar mitjançant la guia ramadera i/o  

cartilla de registre sanitari, expedides pel  Departament d'Agricultura, 

Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, amb anterioritat a 

l'esmentada data) , se'ls permetrà el desenvolupament de l'activitat, havent 

d'adequar si s'escau, les instal·lacions ramaderes a una correcta gestió dels 

residus ramaders i demés qüestions necessàries en les explotacions ramaderes. 

Per aquestes explotacions no s'estableix cap termini per a la seva clausura però 

se'ls imposen les següents limitacions: 

a) No  podran fer ampliacions del nombre d'animals existents. 

b) No podran sol·licitar canvi d'activitat ramadera. 

c) Només s'autoritzaran obres de reforma i millora de les instal·lacions. 

d) No podran continuar desenvolupant l'activitat ramadera en cas de venda o 

cessió i, només es podrà efectuar una vegada la seva transmissió 

patrimonial. 

6. En el supòsit que l'Ajuntament o qualsevol altre organisme que tingui 

competències per variar, ampliar, o modificar els límits de sòl urbà, que 

actualment hi ha definits, ho faci a l'empar de les disposicions legalment 

establertes, i que per aquest fet entrin a formar part del sòl urbà instal·lacions 

ramaderes que en l'actualitat són en el sòl no urbanitzable, els hi serà 

d'aplicació el que disposa l'apartat 2 de la present normativa, i pel que fa 

referència al termini pel seu trasllat fora del sòl urbà, aquest contarà a partir del 

dia 1 de gener de l'any següent al de l'aprovació definitiva de la variació soferta 

pels límits del sòl urbà. 
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1.2. Mesures correctores 

Totes les explotacions ramaderes hauran de disposar d'instal·lacions i condicions 

de maneig suficients per a la correcta gestió ambiental.  

 
Les mesures correctores  a disposar en les explotacions ramaderes hauran de 

complir la següent normativa: 

 

A. Normes de general aplicació en quant als abocaments de residus ramaders: 

. Llei 29/1.985, de 2 d'agost, d'Aigües. 

. Real Decreto 849/1.986, de 11 de abril , por el que se aprueba el reglamento de 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar , I, IV,V,VI, 

y VII de la Ley de Aguas. 

. Decret Legislatiu 1/1.988 que refón la legislació catalana en matèria d 'aigües 

en un sol text i l'adapta a la Llei d'aigües estatal. 

. Llei 6/1.993 , de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

 

B. Normativa específica del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

. Decret 61/1.994, de 22 de febrer, sobre regulació de les explotacions ramaderes. 

. Ordre de 7 d'abril de 1.994, per la qual es fixen normes d'ordenació de les 

explotacions porcines, avícoles , cunícoles i bovines. 

 

C. Normativa europea: 

. Directiva del Consell  91/676 , de 12 de desembre, relativa a la protecció de les 

aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats a l'agricultura. 

DOCE L375, de 31/12/91. 

 

Sant Llorenç de Morunys, 29 d’abril de 2005 

 

Redactat per: Raimon Guitart i Garcia 

  Ramon Freixa i Anfruns 

************* 



Divisió d’un habitatge unifamiliar aïllat en dos habitatges 
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6 DECRET HABITABILITAT 141/2012 

 
(S’adjunta a continuació la normativa urbanística vigent a Sant Llorenç de Morunys) 
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DECRET
141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat 
dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

competència exclusiva en matèria d’habitatge. En exercici d’aquesta competència, 

per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.

L’article 26 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, estableix 

que regulen la cèdula d’habitabilitat i determinar condicions tècniques d’habitabi-

sense oblidar els requeriments mínims de què han de disposar els habitatges del 
parc existent.

-
cució i gestió de les polítiques d’habitatge competència de la Generalitat, sota les 

a la tramitació, la inspecció, el control i la concessió de les cèdules d’habitabilitat 
que atorga directament la Generalitat.

Amb el Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat, es van regular les condicions d’habitabilitat 
dels habitatges en el marc de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habi-
tatge, i es van establir nivells elevats de qualitat per als habitatges, amb exigències 

exigències reglamentàries, i adequar les disposicions al context actual.

habitatges, tant de nova construcció com preexistents, i deixar la promoció d’acci-

i l’aplicació d’altres mesures similars que preveu l’article 22.7 de la Llei 18/2007, 

es podran recollir mesures per a l’assoliment de qualsevol altre nivell superior de 

sostenibilitat, que no són l’objecte d’aquesta disposició, amb la qual s’ha pretès 
regular les exigències per als habitatges, amb caràcter de mínims d’habitabilitat.

-

a l’habitatge, com a objectiu per a la millora de les condicions dels habitatges.

desembre, de promoció de l’activitat econòmica, determina que la cèdula d’habita-

implica exclusivament que l’habitatge compleix els requisits tècnics d’habitabilitat 

per als habitatges de nova construcció o procedents d’actuacions de rehabilitació, 
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altres condicions d’habitabilitat per als habitatges usats o preexistents, i les que 

potenciar i estimular les actuacions de rehabilitació del parc d’habitatges i, especi-

viable tècnicament i econòmicament la rehabilitació, atesa la casuística tan variada 

en els nuclis antics de les poblacions i ciutats de Catalunya. En aquest sentit s’ha 

cèdula d’habitabilitat de primera ocupació de rehabilitació, ja que les condicions 

disposicions generals que determinen l’objecte, la coordinació amb les ordenan-

per persona i el llindar màxim d’ocupació dels habitatges, el manteniment de les 
condicions d’habitabilitat de l’habitatge, els principis generals de les intervenci-
ons de rehabilitació o gran rehabilitació i l’activitat d’inspecció. El segon capítol 

de vigència, els supòsits d’exoneració, el contingut del document de la cèdula, la 
competència per a l’atorgament, la tramitació de la cèdula de primera ocupació i 
per a habitatges procedents d’actuacions de rehabilitació, la tramitació de la cèdula 
per a segones i posteriors ocupacions, el termini per a la resolució de les sol·licituds, 
els supòsits de denegació i de revocació de la cèdula d’habitabilitat, el Registre 

El Decret inclou cinc disposicions transitòries, que regulen el règim d’habitabilitat 
dels habitatges anteriors a la vigència d’aquest Decret; les disposicions aplicables 
a les cèdules sol·licitades amb anterioritat, les condicions d’habitabilitat aplicables 
a construccions iniciades amb anterioritat a la vigència d’aquest Decret, l’adequa-

una disposició derogatòria de la normativa vigent sobre condicions d’habitabilitat 

d’habitatge, i la segona, que determina l’entrada en vigor del Decret l’endemà de la 
publicació al .

Completen la norma quatre annexos que regulen les qüestions tècniques relati-

annex es dedica als habitatges de nova construcció. El segon annex es dedica als 
-
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DECRETO:

CAPÍTOL I

Article 1
Objecte

1.1 Aquest Decret regula les condicions mínimes d’habitabilitat que han de 

als quals s’aplica l’annex 2.

per als quals s’aplica la disposició transitòria primera.

1.2 En el cas d’habitatges que han estat sotmesos a algun dels processos d’in-
tervenció de rehabilitació o gran rehabilitació descrits a l’annex 4, s’aplicarà l’annex 
1 o el 2, amb les excepcions que es determinen a l’annex 4 esmentat.

Article 2

nístiques
-

exigents que les normes d’habitabilitat que s’hi contenen.
2.2 Amb caràcter previ a l’atorgament de les llicències urbanístiques de cons-

legislació urbanística aplicable, els ens locals han de vetllar perquè els projectes 
presentats compleixin les determinacions d’aquest Decret.

Article 3

3.1 En els plànols dels projectes d’habitatges de nova construcció o dels que 

-

dels espais practicables.
-

xibilitat que preveu l’apartat 3.3 de l’annex 1 d’aquest Decret, siguin susceptibles 

-

Article 4
Estàndard de superfície per persona i llindar màxim d’ocupació dels habitatges
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Aquest estàndard determina el llindar màxim d’ocupació d’un habitatge i el 

salubritat i higiene ni genera problemes greus de convivència amb l’entorn.

adopció, i les que compleixin les condicions previstes en la regulació de la convi-
vència estable en parella.

4.2 Quan en les noves altes d’empadronament es detecti que es pot produir un 

a la cèdula d’habitabilitat dels habitatges que presumptament estan sobreocupats. 
-

ministració local pugui iniciar, si escau, expedient sancionador d’acord amb el que 
estableix la Llei per al dret a l’habitatge.

Article 5
Manteniment de les condicions d’habitabilitat

Els habitatges que obtinguin la cèdula d’habitabilitat, d’acord amb algun dels 
nivells que exigeix aquest Decret, hauran de mantenir al llarg del temps les condi-
cions mínimes establertes per a aquest nivell, per obtenir les successives cèdules 
que se sol·licitin.

Article 6
Principis generals de les intervencions de rehabilitació o gran rehabilitació d’edi

6.1 Els requisits que s’estableixen als quadres de condicions exposats a l’annex 

motivadament per l’ens que ha d’atorgar la llicència d’obres, atenent els principis 

-

que es proposa comporta la divisió de l’habitatge existent.

exigida i la millora que aquesta comporta sobre les condicions mínimes d’habi-
tabilitat, sense que el requisit establert pugui suposar un cost no proporcionat a la 

l’habitatge no ha de comportar la intervenció sobre la totalitat.
-

íntegrament el requisit d’habitabilitat exigit.
-
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de l’annex 4.
6.3 L’ens local competent per atorgar la llicència d’obres ha de ponderar la 

L’aplicació d’aquestes exempcions s’ha de posar en coneixement de l’Agència de 

Article 7
Activitat d’inspecció

competents poden procedir a la inspecció dels habitatges per comprovar-ne les 
condicions d’habitabilitat que exigeix aquest Decret.

CAPÍTOL II

Article 8

que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveuen la 
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i aquest Decret i que, per tant, 

primera ocupació de rehabilitació quan s’atorga per a aquells habitatges que són el 

Article 9
Vigència i obligatorietat de la cèdula d’habitabilitat

nova construcció i de 15 anys per a les cèdules de segones ocupacions i de primera 
ocupació de rehabilitació.

-
sos a algun dels processos d’intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació com 

En la resta de supòsits, i per tal que les persones transmitents puguin lliurar la 

18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, cal que els habitatges disposin 
de cèdula d’habitabilitat en el moment en què es produeixi la seva transmissió 

transmissions.

requeriran l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat.
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Article 10
Supòsits d’exoneració de l’obligació de lliurar la cèdula

En el supòsit de transmissió d’habitatges que no siguin de nova construcció, 
d’acord amb el que disposa la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habi-
tatge, les persones adquirents d’un habitatge poden exonerar de manera expressa 
les persones transmitents de l’obligació de lliurar-los la cèdula d’habitabilitat en 

Primer. Quan l’habitatge usat o preexistent hagi de ser objecte de rehabilitació o 
d’enderrocament. En el supòsit de rehabilitació, l’exoneració comporta l’obligació 

competent, en què s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat un 
cop executades les obres de rehabilitació necessàries per complir la normativa tècnica 

marginal a la inscripció, que l’habitatge transmès resta subjecte a l’execució de les 
obres de rehabilitació o d’enderrocament. Aquesta nota marginal es cancel·la amb 

-

Segon. Quan el destí de l’immoble o entitat objecte de transmissió no sigui el 

expressa.

cèdula d’habitabilitat en un moment posterior a la data en què es produeixi l’acte de 
 la sol·licitud de cèdula 

tècnica competent, que acrediti que l’habitatge reuneix les condicions necessàries 
per obtenir la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació.

Article 11
Exigència de la cèdula d’habitabilitat per part de les empreses subministradores

les empreses subministradores d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions 
-

què aquests puguin contractar els serveis, i n’han d’incorporar una còpia al seu 
expedient de contractació, tot això sense perjudici del compliment d’altres normes 
sectorials aplicables.

Article 12
Contingut de la cèdula

les estances i els espais que componen l’habitatge
el llindar màxim d’ocupació

Article 13
Competència per a l’atorgament de la cèdula

per mitjà dels serveis que tenen atribuïda la competència en cada demarcació 
territorial.



53438

de la delegació requerirà que aquesta sigui acceptada expressament per cada ens 
local interessat.

de direcció i control de competències que es reserva l’Agència.
13.2 Els ens locals que s’acullin a la delegació han de mantenir la comunicació 

ha d’elaborar un model de comunicació amb el contingut de les dades que l’ens 
local haurà de completar.

13.3 Els ens locals que s’acullin a la delegació han de mantenir l’arxiu correspo-
nent amb el contingut íntegre dels expedients d’atorgament, denegació i revocació 
de les cèdules d’habitabilitat. Sens perjudici d’això, mensualment han de remetre 

Article 14
Tramitació de la cèdula de primera ocupació per als habitatges de nova construc
ció i per als habitatges nous procedents d’una intervenció de rehabilitació o gran 

14.1 La cèdula d’habitabilitat de primera ocupació que s’atorga amb els paràmetres 
de l’annex 1 i la que correspon als habitatges procedents d’una intervenció de l’annex 
4 s’ha de sol·licitar amb posterioritat a la comunicació prèvia a l’ajuntament de la 

es tracta de processos de rehabilitació o d’intervenció de l’annex 4 que no comporten 

presentació davant l’ajuntament.
14.3 En els casos en què s’hagi produït la delegació que preveu l’article 26.5 

de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, la cèdula de primera 
ocupació la tramiten i atorguen els ajuntaments que hagin acceptat la delegació, 
d’acord amb el procediment que estableix aquest article.

-

aconsellin, i ho hauran de posar en coneixement dels agents intervinents.

Article 15
Tramitació de la cèdula per a segona i posteriors ocupacions

15.1 La cèdula d’habitabilitat per a segona i posteriors ocupacions se sol·licita 

15.2 En el cas en què s’hagi produït la delegació que preveu l’article 26.5 de 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, la cèdula per a segona i 
posteriors ocupacions la tramiten i atorguen els ajuntaments que hagin acceptat la 
delegació, d’acord amb el procediment que estableix aquest article.

subscrit per un tècnic o tècnica competent, en el qual cal expressar que l’habitatge 

15.4 En el cas d’habitatges construïts posteriorment al 1984 que no hagin obtin-
gut anteriorment la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació, han de sol·licitar la 

i seguretat actuals.
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Article 16
Termini de resolució

-

amb la documentació completa.

les persones interessades poden entendre estimada la sol·licitud d’obtenció de la 
cèdula d’habitabilitat per silenci administratiu positiu, circumstància que es pot 

Article 17

17.1 L’incompliment de les condicions mínimes d’habitabilitat dóna lloc a la 

de les normes tècniques o les exigències bàsiques de compliment obligatori per als 
habitatges de nova construcció o per als sotmesos a una intervenció de rehabilitació 
o de gran rehabilitació.

-

en el document d’atorgament de la cèdula sens perjudici d’iniciar el procedi-

jurídica.

Article 18

18.1 La pèrdua de les condicions mínimes d’habitabilitat comporta la revocació 
de la cèdula d’habitabilitat, mitjançant el procediment corresponent amb audiència 

18.2 La cèdula pot ser revocada per l’òrgan que la va concedir o, en els casos en 
què s’hagi produït la delegació, per l’ens local que hagi assumit la competència.

-

l’article 13 d’aquest Decret.
18.3 La revocació de la cèdula es pot dur a terme sens perjudici de les mesures 

dirigides a la conservació i a la rehabilitació de l’immoble i del règim sancionador 
que siguin aplicables.

Article 19

la base de dades relativa a les cèdules d’habitabilitat atorgades a Catalunya. De 

dur a terme d’acord amb el procediment que estableix la Llei de règim jurídic de 

19.2 Els ens locals que s’acullin a la delegació prevista a la Llei 18/2007, del 

cèdules d’habitabilitat corresponents als habitatges del seu terme municipal, de 
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Article 20

desembre, del dret a l’habitatge, preveu per al Consell de Qualitat, Sostenibilitat 

competents per a l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat en relació amb les dis-
crepàncies que puguin aparèixer, quant a la interpretació i el compliment de les 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

1. Les cèdules d’habitabilitat vàlidament obtingudes amb anterioritat a l’entrada 

normativa vigent en el moment en què van ser concedides. Per a les renovacions suc-
cessives de la cèdula, s’han d’aplicar les disposicions que preveu aquest Decret.

Les cèdules d’habitabilitat vigents a l’entrada en vigor d’aquest Decret no pro-

atorgada.
El llindar màxim d’ocupació dels habitatges es determina, en tot cas, amb els 

paràmetres que es regulen a l’article 4.
2. Els habitatges construïts o que hagin obtingut cèdula abans de l’11 d’agost de 

1984, poden obtenir-la o renovar-la si s’acredita que les entitats per a les quals es 
demana compleixen les condicions d’habitabilitat de l’annex 2 d’aquest Decret.

3. Els habitatges construïts o que hagin obtingut la cèdula a partir de l’11 d’agost 
-

Que es reuneixin i s’acreditin els requisits tècnics d’habitabilitat aplicables en la 

obres de construcció, amb qualsevol mitjà probatori admès en dret per a la primera 
concessió de la cèdula.

Que es reuneixin i s’acreditin els requisits tècnics d’habitabilitat aplicables en 
la data d’expedició de la primera cèdula d’habitabilitat, en el cas que es tracti de 
renovació.

compleixen els nivells exigits per als habitatges de nova construcció, a l’annex 1 
d’aquest Decret.

Segona

Les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades amb anterioritat a l’entrada 

d’abril, sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, 

jurídic establert en aquest Decret.

1. En el cas d’habitatges construïts en una data anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest Decret, seran aplicables les condicions d’habitabilitat regulades pel decret 

-
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cions d’habitabilitat que regula aquest Decret. En aquests supòsits, el procediment 
d’atorgament i el règim jurídic de la cèdula d’habitabilitat, que inclou el termini de 
vigència, seran els d’aquest Decret.

2. En el cas de projectes visats abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret, i 
sempre que es demani llicència d’obres per iniciar la construcció abans d’un any des 
de la data del visat, les condicions mínimes d’habitabilitat exigibles als habitatges 
són les que estableix el Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre condicions d’habitabilitat 
dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

Quarta

-
ment a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret s’han d’adequar als requeriments 
mínims d’habitabilitat que s’hi estableixen.

Cinquena
Adequació del model de la cèdula d’habitabilitat

Fins a l’entrada en vigor del nou model de cèdula d’habitabilitat que ha d’aprovar 
el departament competent en matèria d’habitatge, la cèdula s’atorgarà segons el 
model que regula l’annex 3 del Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

1. Es deroga el Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat 
dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, sens perjudici de la seva aplicació en els 
supòsits que preveuen les disposicions transitòries d’aquest Decret.

2. Es deroga l’article 6 del Decret 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de 

de qualitat.
3. Es deroguen les ordres de 25 de gener de 1989, de desplegament del Decret 

de setembre de 1989, per la qual es desplega el Decret 375/1988, d’1 de desembre, 

es desplega el Decret 375/1988, d’1 de desembre, sobre el control de qualitat de 

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Es faculta el departament competent en matèria d’habitatge per:

-

mitjans electrònics o similars.
-

tinguts en els annexos 1, 2, 3 i 4 a la normativa tècnica vigent en cada moment. A 

habitacions i el nombre d’habitacions, estances i espais.

Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al 

de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 30 d’octubre de 2012
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ARTUR MAS I GAVARRÓ

President de la Generalitat de Catalunya

LLUÍS RECODER I MIRALLES

ANNEX 1

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció

Apartat 1

l’apartat 3.4.
-

litat a les necessitats canviants dels ocupants i que resti obert a la intervenció dels 
usuaris en la seva compartimentació.

estacions climàtiques i orientacions. Es consideren espais intermedis amb l’exterior 
les galeries, les tribunes, els porxos i les terrasses cobertes.

un habitatge, segons el nombre d’habitacions.

inscriure en planta.

sota coberta amb pendent igual o superior als 45º. Quan l’habitatge es desenvolupi 

qualsevol punt de la seva obertura obligatòria a l’exterior ha de tenir la visió, 

llum directa resultant.
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Apartat 2

2.1 Accessibilitat.

-

Excepcionalment, en els casos d’impossibilitat tècnica i que l’entorn existent no ho 

itineraris.

2.2.2 Els espais comuns situats davant de la porta de l’ascensor han de permetre 
la inscripció d’un cercle d’1,50 m de diàmetre. Excepcionalment, i tan sols en el 

aquest espai permeti la inscripció d’un cercle de 1,20 m.
2.3 Escales.
El nombre, les dimensions, la ventilació i les característiques de les escales han 

determina la normativa vigent.
2.4.1 Ascensor.

són directament accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda, excepte en 
els casos d’impossibilitat tècnica o econòmica regulats als apartats següents. A 

sense comptar els ubicats en planta baixa i que tinguin un desnivell entre la cota 

s’admetrà substituir l’ascensor per una provisió d’espai, que en permeti la instal·lació 
posterior, deixant un buit de dimensions mínimes 1,60 m 

codi d’accessibilitat vigent.

de dimensions mínimes 1,50 m 
vertical o una escala d’amplada mínima 1,20 m en tot el recorregut per admetre 

comuna i la distribució de portes han de preveure la continuïtat de la guia de la 

del règim de comunitat de manera que en el cas que es decideixi posteriorment la 

2.4.2 Segon ascensor.
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2.5.1 Patis de ventilació.
Els patis en planta permetran la inscripció d’un cercle de 3 m de diàmetre quan 

ventilin habitacions, i de 2,5 m de diàmetre quan ventilin cuines, banys o escales, 

-
xi a les 3 plantes d’altura de pati. S’admetrà la inscripció d’un cercle d’1,80 m de 

màxim de 3 plantes d’altura, diàmetre que s’augmentarà en 0,10 m per cada planta 

Els patis superiors a dues plantes d’altura hauran de disposar d’una presa d’aire 

Les condicions anteriors tindran el caràcter de mínims, sens perjudici que orde-
nances, normes urbanístiques o normes de seguretat en cas d’incendi n’estableixin 

Els patis, si són coberts per una claraboia, han de tenir una sortida d’aire en el 

-

de pati encara que no s’instal·lin els conductes. Els conductes s’hauran de protegir 

pati de ventilació.
2.6 Dotacions comunitàries.

superior a 1,20 m. Aquests espais han tenir desguàs, punt de llum i presa d’aigua.
Aquest espai de dotació comunitària mínima es podrà augmentar d’acord amb el 

que estableixen les ordenances municipals per donar servei a altres usos.

previstes en aquest apartat per a usos comunitaris.

-

Apartat 3

-

compartimentació d’una habitació de 8 m², sense que la sala d’estar ni l’habitació 
perdin els seus requisits obligatoris.

3.2 Sostenibilitat i estalvi energètic.

naturals del clima. En particular, disposaran d’elements arquitectònics que, tenint 
en compte la relació interior-exterior, proporcionin una resposta sostenible als 
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requeriments climàtics; en aquest sentit hauran de complir la normativa vigent en 

3.3 Compartimentació.

cambres higièniques siguin recintes independents.
3.3.2 La compartimentació de l’habitatge podrà ser concebuda amb criteris de 

3.3.4 Les cambres higièniques no poden servir de pas obligatori a la resta de 
peces que integrin l’habitatge. S’admet que el rentamans estigui instal·lat en un 
espai de circulació sense considerar aquest com a cambra higiènica.

3.4 Accessibilitat.
3.4.1 Els habitatges han de ser, com a mínim, practicables i han de complir les 

habitació.

una habitació.

una amplada mínima de pas de 0,80 m i una alçada lliure mínima de 2 m.
-

amb les portes obertes, i 0,90 m per a la resta d’espais destinats a la circulació que 

interiors d’aquests espais han de tenir una amplada mínima de pas de 0,80 m.

d’1,20 m.
-

bles han de tenir una amplada lliure mínima de pas de 0,70 m i una alçada lliure 
mínima de 2 m.

3.4.3 L’amplada lliure mínima de les escales interiors d’un mateix habitatge serà 
de 0,90 m. Disposaran de baranes no escalables de 0,90 m d’alçada mínima.

3.5 Alçada mínima habitable.
L’alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre ha de ser com a mínim de 

2,50 m.
En el cas de cambres higièniques, cuines i espais de circulació, aquesta alçada 

Al menjador, sala d’estar i habitacions s’admetrà, excepcionalment, 2,30 m d’al-

-

3.6 Façana mínima.
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exclusivament la cuina quan aquesta sigui segregada.

en metres lineals.

En el supòsit d’una planta amb altell sense obertures directes a l’exterior i separat 

residir a l’habitatge i permetre la mobilitat adient d’acord amb els criteris d’accessi-

-
cripció entre paraments d’un cercle de diàmetre de dos metres i vuitanta centímetres 

malgrat no tinguin porta.
3.7.3 Dimensions de la cuina.
A la cuina, l’espai lliure entre el taulell de treball i la resta d’equipament o pa-

independent com integrada amb EM.

Llevat que la normativa municipal disposi altres exigències superiors, en habi-

poder inscriure un quadrat de 2,60 m de costat. En la resta d’habitacions, i en els 

de costat.
En aquestes habitacions, els quadrats de 2,60 m i de 2,00 m no podran ser envaïts 

-
tran reduccions puntuals de 0,30 m per pilars sempre que no alterin la disposició 

el projecte.
3.9 Ventilació i il·luminació natural.

del paviment.

intermedis tenen la consideració d’espais exteriors.
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-

el volum equivalent establert.
3.11 Cambres higièniques.

Vàter 1 2
Rentamans 1 2
Plat de dutxa/banyera 1 1

3.11.2 Els aparells destinats a la higiene se situaran a les cambres higièniques i 

3.12 Espai per rentar la roba.
Si la rentadora de roba s’integra en una cambra higiènica, tindrà la consideració 

persones amb mobilitat reduïda.
3.13 Estenedor.
3.13.1 En tots els habitatges s’ha de preveure una solució per a l’eixugada natural 

de la roba, llevat d’impossibilitat derivada de normativa o d’ordenances municipals 
que caldrà acreditar. En aquests casos caldrà preveure l’eixugada mecànica.

3.13.2 Aquest espai destinat a l’eixugada natural de la roba disposarà d’un sistema 

patis destinats a estendre la roba sempre que les seves dimensions permetin ins-
criure un cercle d’1,80 m de diàmetre. Podran ventilar i il·luminar caixes d’escales 
i cambres higièniques.

3.14 Espais intermedis amb l’exterior.
Si els espais intermedis amb l’exterior són tancats, han de disposar d’una super-

i ventilació de les estances que s’obrin a l’exterior.
3.15 Dotació/equip.

vàter i una dutxa.
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-

3.16 Elements de protecció de l’habitatge.
Els desnivells superiors a 0,55 m han d’estar protegits per elements protectors o 

baranes resistents als cops.

Apartat 4

ANNEX 2

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges preexistents, construïts amb 

Apartat 1
Composició

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

Apartat 2
Accés

exclusiu del mateix habitatge o comunitari.

d’il·luminació de manera que quan s’hi transiti puguin quedar il·luminats.

Apartat 3
Construcció

completament pavimentat, no ser polsegós i no implicar perill per a les persones. 
On hi hagi un desnivell superior a 0,60 m s’haurà de disposar d’elements protectors 
o baranes resistents als cops.

Apartat 4
Superfície útil interior
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d’entre 15 m² i 20 m² que hagin estat construïts amb llicència d’obres sol·licitada 
-

guda abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret.

Apartat 5
Peces

× 2,40 m i no contindrà cap aparell higiènic.

la inscripció d’un cercle d’1,80 m de diàmetre.

obligatori de cuina o de rentada de roba.

d’il·luminació i ventilació de les estances que s’obrin a l’exterior.

Apartat 6
Equip

L’equip mínim del qual ha d’estar dotat un habitatge perquè sigui habitable ha de 

banyera.

reserva de 200 litres.

i amb un cabal de 10 litres per minut.

amb aquesta, i si no n’hi ha, que les aigües brutes no s’aboquin a l’exterior si no es 
depuren prèviament.

-
nectat a una xarxa exterior de subministrament d’energia elèctrica amb condicions 
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econòmiques similars a les d’un habitatge situat al nucli urbà, ha de disposar d’una 

sala contingui l’equip de cuina, ha de disposar com a mínim de quatre endolls.

normal d’altres instal·lacions.

6.4 Disposar d’un equip higiènic, entès com els aparells higiènics que, amb 
la dotació d’aigua corrent corresponent i el desguàs, estan destinats a la higiene i 

en bon estat.

-

la ventilació pot ser activada estàticament.

gas.

vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

de roba de manera que en l’espai previst hi hagi, com a mínim, una presa d’aigua 

ANNEX 3

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges dotacionals públics

Requisits mínims

dels col·lectius als quals estan destinats, els habitatges dotacionals han de tenir com 
a mínim una sala d’estar, una cambra higiènica i un equip de cuina.

Aquests habitatges han de complir els requisits de l’annex 1 d’aquest Decret 
d’habitabilitat, amb les excepcions que s’indiquen en els apartats següents del dit 

-
ció d’una habitació de 6 m², sense que la sala d’estar ni l’habitació perdin els seus 
requisits obligatoris.

3.2 Espai per rentar roba. S’admet que l’espai per rentar roba estigui ubicat 

accessible i amb les mateixes excepcions establertes a l’annex 1.

de l’annex I, que regula les dotacions comunitàries.
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ANNEX 4

Condicions d’habitabilitat dels habitatges resultants de les intervencions de reha

Apartat 1

Apartat 2

Grup A
-

nes.

Grup B

Grup C

Apartat 2 íntegrament exempt, excepte 2.2.1.

Grup D

Grup E

Apartat 2 íntegrament exempt, excepte 2.2.1.

mínima de 36 m².

Grup F
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mínima de 36 m².

Grup G

existent, sempre que es mantingui l’alçada mínima habitable de 2,50 m.

d’estructura.
 

1 els apartats 3.8, 3.11.

Grup I

d’estructura.
1. Augment de plantes.

L’alçada mínima habitable es pot reduir a l’existent a l’habitatge, però les peces 
principals no podran tenir una alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre 

1 els apartats 3.8, 3.11.

Apartat 3
Les condicions mínimes d’habitabilitat que s’estableixen per a cada grup a l’apar-

tat 2 anterior, inclòs el seu règim d’excepcions, són d’aplicació directa a qualsevol 
-

diment i els requisits que s’estableixen a l’article 6 d’aquest Decret, d’acord amb els 

superior.
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7 AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 
(S’adjunta a continuació els amidaments i el pressupost de les obres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Universitat Politècnica de Catalunya
EPSEB

Grau en Arquitectura Tècnic i Edificació 
Treball de fi de grau.

DATA: 
05/02/2019

Amidaments per a la divisió d'edifici unifamiliar aïllat al Camí de la 
Torreta nº6 de Sant Llorenç de Morunys.

CAPÍTOL 1: ENDERROCS 483,89 €

01.01 m2

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL
15,56 2,7 42,01 6,52 € 273,92 €

01.02 m2

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
3,7 2,7 9,99

Paret per obertura de finestra H4 1,2 2,7 3,24
13,23 7,18 € 94,99 €

01.03 m

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
5,32 1,35 7,18

7,18 16,01 € 114,98 €

Paret i balconera H4

Enderroc paret de façana de 30 cm de gruix de maó. Inclou l'enderroc 
de la fusteria, tant portes com finestres de fusta. També inclou el 
transport manual de la runa fins a peu d'obra i el posterior transport a 
l'abocador.

Enderroc de les parets divisòries interiors de 10 cm de máo foradat. 
Inclou també l'enderroc de la fusteria, tant portes com finestres de 
fusta. També inclou el transport manual de la runa fins a peu d'obra i el 
posterior transport a l'abocador. 

Enderroc escales per salvar el nivell des de la zona de sofàs a la zona 
de menjador. Són un total de dues escales. Aquesta partida també 
incolu el desmuntatge del moble que hi ha a continuació de les escales. 
Inclou tranport manual de la runa fins a peu d'obra i el posterior 
transport a l'abocador. 
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Universitat Politècnica de Catalunya
EPSEB

Grau en Arquitectura Tècnic i Edificació 
Treball de fi de grau.

DATA: 
05/02/2019

Amidaments per a la divisió d'edifici unifamiliar aïllat al Camí de la 
Torreta nº6 de Sant Llorenç de Morunys.

CAPÍTOL 2: OBRA NOVA 12.717,07 €

02.01 m2

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
2,94 2,7 7,94
2,56 2,7 6,91
5,60 2,7 15,12
2,30 2,7 6,21
8,24 2,7 22,25
2,75 2,7 7,43
6,26 2,7 16,90
4,90 2,7 13,23
5,85 2,7 15,80

111,78 55,20 € 6.170,26 €

02.02 m2

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
5,32 2,7 14,36 206,32 € 2.963,65 €

02.03 m2

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
4,62 2,7 12,47 45,71 € 570,19 €

02.04 u

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
1 1,00 113,02 € 113,02 €

02.05 u

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
2 2,00 18,14 € 36,28 €

02.06 m2

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
8,01 4,00 32,04 34,68 € 1.111,15 €

Dintell finestres. Formats per biguetes prefabricades de mides 
compreses entre 120 i 160 cm sobre finestra i balconera de la façana 
posterior Sud-Est. 

Forjat terrassa. Forjat d'entramat lleuger de fusta per biguetes, jous i 
talossos de fusta serrada de pi silvestre de 48x148 mm de secció, 
classe resistent C24 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912, qualitat 
estructural T2 segons INSTA 142; per classe d'ús 1 segons UNE-EN 
335, amb protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la 
classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351-1. 

Divisòria Passadís
Divisória Lavabo 1

Divisòria Habitació 1 P1
Divisòria Habitació 2 P1

Divisòria lavabo 1 P1

Tancament de façana SE

Tancament PB I P1 HA

Divisòria Habitatge A

Envà de 10 cm. Formació d'envà per a revestir de 10 cm de gruix amb 
maó foradat de 9x14x29 col·locat amb morter de ciment CEM III, de 
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb 
una resistència a compressió de la paret de 7 N/mm2.

Mur de Gero. Formació de paret de façana per a revestir de 30 cm de 
gruix, de maó calat, HD, R-20, de 290x140x100 mm, categoria I, 
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEMIII, 
de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i 
amb una resistència a compressió de la paret de 7 N/mm2. 

Escala. Formació d'escala de fusta de parquet natural de dos graons 
per salvar el desnivell que hi ha entre la zona de sofàs i el menjador de 
l'habitatge A. Inclou p.p. d'elements auxiliars necessaris per a la 
col·locació. L'escala té unes mides de 30 cm de petjada i 18 cm de 
contrapetjada

Divisòria lavabo 2 P1
Divisòria lavabo 2 P1

Divisòria Habitatge B

Paret de 15. Formació de paret de façana per a revestir de 15 cm de 
gruix, de maó calat, HD, R-20, de 290x140x100 mm, categoria I, 
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEMIII, 
de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i 
amb una resistència a compressió de la paret de 7 N/mm2. 
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Universitat Politècnica de Catalunya
EPSEB

Grau en Arquitectura Tècnic i Edificació 
Treball de fi de grau.

DATA: 
05/02/2019

Amidaments per a la divisió d'edifici unifamiliar aïllat al Camí de la 
Torreta nº6 de Sant Llorenç de Morunys.

02.07 u

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL
2 2,00 876,27 € 1.752,54 €

Bigues recolzament. Bigues de recolzament del forjat de la terrassa 
de l'habitatge B. Aquestes seran de fusta laminada i encolada de 33 o 
45 mm d'espessor de les làmines, per a biga de secció constant, de 
10x20 de 3 m de longitud.
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Universitat Politècnica de Catalunya
EPSEB

Grau en Arquitectura Tècnic i Edificació 
Treball de fi de grau.

DATA: 
05/02/2019

Amidaments per a la divisió d'edifici unifamiliar aïllat al Camí de la 
Torreta nº6 de Sant Llorenç de Morunys.

CAPÍTOL 3: ESTINTOLAMENT 47,09 €

03.01 m

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
1,20 1,20 15,41 € 18,49 €

03.02 m3

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
1,20 € 0,30 1,20 0,43 66,19 € 28,59 €

CAPÍTOL 4: FUSTERIA 4.012,27 €

04.01 u

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
2 2,00 353,98 € 707,96 €

04.02 u

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
6 6,00 260,61 € 1.563,66 €

04.03 u

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
1 1,00 945,15 € 945,15 €

Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic, amb mitjans 
manuals, sense afectar a l'estabilitat del mur. Inclou la reconstrucció per 
a la formació del buit de finestra. També inclou el transport de runa fins 
a peu d'obra i posterior transport amb camió fins a l'abocador. 

Porta interior. Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x80x3,5 
cm, de tauler aglomerat, xapat amb pi, envernissada a taller, amb 
motllura de forma doble provençal, igualant a les existents a l'habitatge; 
bastiment de base de pi de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de 
fusta, de pi de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de 
pi de 70x10 mm en abdues cares. Inclou frontisses, ferraments de 
penjar de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color daurat, 
acabat brillant.

Porta entrada. Porta interior d'entrada de 210x80x3,5 cm, fulla de 
tauler aglomerat, xapat amb pi, envernissada a taller, amb motullura de 
forma doble provençal igualant propietats a les actuals; bastiment de 
base de pi de 90x35 mm; galxes de MDF rexapat de pi de 130x20 mm; 
tapajunts de MDF rexapat de pi de 70x10 mm.

Balconera façana SE habitatge B. Porta d'alumini, sèrie Cor-80 
Industrial "CORTIZO", amb trencament de pont tèrmic, dues fulles 
practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1600x2100 mm, 
acabat lacat color marró fusta, amb el segell QUALICOAT, que 
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 
88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica 
del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 
65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons 
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, 
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent 
classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense 
persiana. TSAC. El preu no inclou el sistema d'estanquitat.

Muntatge i desmuntatge d'estintolament de llinda de buit en mur de 
fàbrica de 1,2 m d'altura, compost per puntals metàl·lics telescòpics, 
amortitzables en 150 usos i taulers de fusta, amortitzables en 10 usos. 
S'utilitzaràn 3 puntals
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Universitat Politècnica de Catalunya
EPSEB

Grau en Arquitectura Tècnic i Edificació 
Treball de fi de grau.

DATA: 
05/02/2019

Amidaments per a la divisió d'edifici unifamiliar aïllat al Camí de la 
Torreta nº6 de Sant Llorenç de Morunys.

04.04 u

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
1 1,00 795,50 € 795,50 €

CAPÍTOL 5: SERRALLERIA 1.990,17 €

5.01 m

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
15,79 15,79 126,04 € 1.990,17 €

CAPÍTOL 6: MOBILIARI DE CUINA. 3.535,51 €

6.01 ml

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
Cuina 1 3,4 3,40 526,27 € 1.789,32 €

6.02 ml

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
Cuina 1 3,4 3,40 317,00 € 1.077,80 €

6.03 U

UNITATS SUP AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
1 1,00 253,00 € 253,00 €

PLACA DE COCCIÓ VITROCERÀMICA
Suministrament i instal·lació de placa de cocció vitroceràmica de la 
casa Teka, model IB 6310, inclòs segellat de la junta perimetral amb el 
taulell. Totalment muntada, instal·lada, conexionada i comprobada. 
Inclou: Fixació en parament mitjantçant elements d'ancoratge. 
Col·locació de l'aparell. Segellat de juntes. Connexió a la xarxa. 
Protecció de l'element front a cops i esquitxades. Neteja final. 
Eliminació i retirada de restes. Part proporcional de medis auxiliars.

Barana terrassa habitatge B. Barana en forma recta en U, de 100 cm 
d'altura, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de 
tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 30x15x1,5 mm i 
muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 
30x15x1,5 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert 
dels buits del bastidor compost de barrots verticals de llistó quadrat de 
perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm amb una separació 
de 5 cm i passamans de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred 
de 20x20x1,5 mm, fixat mitjançant patilles d'ancoratge.

Finestra façana SE habitatge B. Finestra d'alumini, sèrie Cor-80 
Industrial "CORTIZO", amb trencament de pont tèrmic, dues fulles 
practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1200x1200 mm, 
acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el 
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i 
marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i 
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, 
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-
EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, 
segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. 
TSAC. El preu no inclou el sistema d'estanquitat.

MOBILIARI DE CUINA MOBLES BAIXOS I ALTS
Suministrament, muntatge i col·locació de mobiliari per a cuina, qualitat 
i model segons contracte, amb mòduls baixos de 700 mm de fondària i 
900 mm d'alçada i mobles alts de 350 mm de fondaria i 450 mm 
d'alçada. Tot instal.lat.

TAULELL DE SILESTONE 700x20mm
Taulell de silestone blanc Zeus, de 20 mm de gruix i 70 cm d'amplada, 
col.locat sobre mobles de 60 cm. Inclou subjeccions, forats per a 
instal·lacions i aparells sanitaris.
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6.04 U

UNITATS SUP AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
CUINA 1 1,00 231,39 231,39 €

6.05 U

UNITATS SUP AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
CUINA 1 1,00 93,00 € 93,00 €

6.06 U

UNITATS SUP AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
CUINA 1 1,00 91,00 € 91,00 €

FORN ELÈCTRIC
Suministrament i instal·lació de forn elèctric de la casa Teka, model HE 
615 ME. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i comprobat. Inclou: 
Comprobació. Fixació a parament amb elements d'ancoratge. 
Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa. Protecció de l'element 
front a cops i esquitxades. Eliminació i retirada de restes. Part 
proporcional de medis auxiliars.

CAMPANA D'EXTRACCIÓ DE FUMS D'ACER INOXIDABLE. 60 cm
Suministrament, col·locació i instal·lació de campana extractora 
decorativa marca Teka, d'amplaria 60 cm, interruptor 3 velocitats, 
filtres, 2 làmpades halógenas, model DBB 60. Inclou tots els elements 
especials per a la seva col·locació i correcte funcionament. Protecció 
de l'element front a cops i esquitxades. Eliminació i retirada de restes. 
Part proporcional de medis auxiliars.

AÏGUERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE 80 cm 2 PIQUES
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques rectangulars, 80 
cm de llargària, acabat brillant,i aixeta manocomandament muntada 
superficialment, col.locada sobre marbre. Inclou tots els elements 
especials per a la seva col·locació i connexió a las xarxes d'aigua 
sanitaria i
sanejament. Protecció de l'element front a cops i esquitxades. 
Eliminació i retirada de restes. Part proporcional de medis auxiliars.
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CAPÍTOL 7: MATERIAL SANITARI 5.579,85 €

7.01 U

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
Lavabo 1 HB 1 1,00 527,00 € 527,00 €

7.02 U

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
Lavabo 2 HB 1 1,00 727,00 € 727,00 €

7.03 U

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
Lavabo 1 HB 1 1,00 658,24 € 658,24 €

7.04 U

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
Lavabo 1 HB 2 2,00 0,00 €

7.05 U

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
Lavabo 2 HA 1 1,00 425,52 € 425,52 €

INODOR RECUPREAT
Extracció inodor del lavabo 1 de l'habitatge actual, per la posterior 
colocació al lavabo 1 de l'habitatge B. L'inodor actual és de la casa 
Roca. També es recuperarà el del lavabo 3 de l'habitatge actual i es 
col·locarà al un dels lavabos de l'habitatge A. 

INODOR MERIDIAN
Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, 
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color 
blanc, de la casa Roca, model Meridian, col.locat sobre el paviment. 
Connexió a las xarxes d'aigua sanitaria i sanejament. Protecció de 
l'element front a cops i esquitxades. Eliminació i retirada de restes. 
Inclou p.p. d'elements auxiliars necessaris per a la correcte execució de 
les tasques.

PLAT DE DUTXA DE RESINES 120X80 cm I AIXETA 
TERMOSTÀTICA
Plat de dutxa rectangular de resines, de 120x80 cm, de color blanc, 
model Stonex Terran tall a mida de la casa Roca, encastat al paviment i 
aixeta termostàtica mural muntada superficialment i dutxa de teléfon 
amb suport regulable sobre barra lliscant, per a muntar superficialment, 
cromat. Connexió a las xarxes d'aigua sanitaria i sanejament. Protecció 
de l'element front a cops i esquitxades. Eliminació i retirada de restes. 
Part proporcional de mitjans auxiliars. Inclou p.p. d'elements auxiliars 
necessaris per a la correcte execució de les tasques.

PLAT DE DUTXA DE RESINES 200X100 cm I AIXETA 
TERMOSTÀTICA
Plat de dutxa rectangular de resines, de 200x100 cm, de color blanc, de 
la casa Roca, encastat al paviment i aixeta termostàtica mural muntada 
superficialment i dutxa de teléfon amb suport regulable sobre barra 
lliscant, per a muntar superficialment, cromat. Connexió a las xarxes 
d'aigua sanitaria i sanejament. Protecció de l'element front a cops i 
esquitxades. Eliminació i retirada de restes. Part proporcional de 
mitjans auxiliars. Inclou p.p. d'elements auxiliars necessaris per a la 
correcte execució de les tasques.

BANYERA ACRÍLICA 170X80 cm I AIXETA TERMOSTÀTICA
Banyera acrílica amb recolzacaps, de 170x80 cm, de color blanc, model 
BeCool de la casa Roca, i aixeta termostàtica mural muntada 
superficialment i dutxa de teléfon amb suport regulable sobre barra 
lliscant, per a muntar superficialment, cromat. Connexió a las xarxes 
d'aigua sanitaria i sanejament. Protecció de l'element front a cops i 
esquitxades. Eliminació i retirada de restes. Part proporcional de 
mitjans auxiliars. Inclou p.p. d'elements auxiliars necessaris per a la 
correcte execució de les tasques.
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7.06 U

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
Lavabo 1 HB 1 1,00 928,31 € 928,31 €

7.07 U

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
Lavabo 1 i 2 HA 2 2,00 1.156,89 € 2.313,78 €

CAPÍTOL 8: REVESTIMENTS 3.595,77 €

8.01 m2

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
2 2,94 2,7 7,94
2 2,56 2,7 6,91
2 5,60 2,7 15,12
2 2,30 2,7 6,21
2 8,24 2,7 22,25
2 2,75 2,7 7,43
2 6,26 2,7 16,90
2 4,90 2,7 13,23
2 5,32 2,7 14,36
1 4,62 2,7 12,47
2 5,85 2,7 15,80

138,62 11,83 € 1.639,85 €

8.02 m2

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
4,62 2,7 12,47 83,79 € 1.045,20 €

CAPÍTOL 9: PINTURA 910,72 €

9.01 m2

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
2 2,94 2,7 7,94
2 2,56 2,7 6,91
2 5,60 2,7 15,12
2 2,30 2,7 6,21Divisória Lavabo 1

Divisòria Habitatge B
Divisòria Passadís

Divisòria Habitatge A
Divisòria Habitatge B

Divisòria Passadís
Divisória Lavabo 1

Divisòria Habitació 1 P1

ENGUIXAT REGLEJAT PARAMENT VERTICAL.
Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a menys de 3,00 m 
d'alçària, amb guix B1, acabaat lliscat amb guix C6 i p.p. d'arestes.

MOBLE AMB DUES PIQUES RENTAMANS 150 cm
Moble amb dues piques rentamans encastades, de 1500 mm de 
llargada, de fusta, i aixetes monocomandament muntades 
superficialment, sifons cromats. Connexió a las xarxes d'aigua sanitaria 
i sanejament. Protecció de l'element front a cops i esquitxades. 
Eliminació i retirada de restes. Part proporcional de medis auxiliares. 
Inclou p.p. d'elements auxiliars necessaris per a la correcte execució de 
les tasques

MOBLE AMB DUES PIQUES RENTAMANS 240 cm
Moble amb dues piques rentamans encastades, de 2400 mm de 
llargada, de fusta, i aixetes monocomandament muntades 
superficialment, sifons cromats. Connexió a las xarxes d'aigua sanitaria 
i sanejament. Protecció de l'element front a cops i esquitxades. 
Eliminació i retirada de restes. Part proporcional de medis auxiliares. 
Inclou p.p. d'elements auxiliars necessaris per a la correcte execució de 
les tasques

REVESTIMENT 
Revestiment parament vertical de façana, de fins a 3 m d'altura amb 
pedra arrebossat igualant propietats existents. 

PINTURA PARAMENTS VERTICALS.                                Aplicació 
manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, 
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent 
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre 
parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura. El 
preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's 
afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.

Divisòria Habitació 2 P1
Divisòria lavabo 1 P1
Divisòria lavabo 2 P1

Divisòria lavabo 2 P1

Tancament PB i P1 HA
Nova paret H4 HB

Tancament de façana SE

Divisòria Habitatge A
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2 8,24 2,7 22,25
2 2,75 2,7 7,43
2 6,26 2,7 16,90
2 4,90 2,7 13,23
2 5,32 2,7 14,36
1 4,62 2,7 12,47
2 5,85 2,7 15,80

138,62 6,57 € 910,72 €

CAPÍTOL 10: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

10.01 U

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
1 1,00

1,00 2.656,78 € 2.656,78 €

Divisòria Habitació 1 P1
Divisòria Habitació 2 P1

Divisòria lavabo 1 P1
Divisòria lavabo 2 P1

Tancament PB i P1 HA
Nova paret H4 HB

Divisòria lavabo 2 P1

INSTAL·LACIÓ ELECTRICA
Realització de la instal·lació elèctrica nova. Tota la instal·lació nova, es 
realitzarà mitjançant regates que es comptabilitzen dins aquesta 
partida, realitzant caixes d'empalme empotrades. les regates seran 
verticals fins als interruptors i endolls. Inclou col·locació de comptador 
nou i pas d'instal·lació fins a interior de l'habitatge
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CAPÍTOL 11: INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA

11.01 U

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL

1 1,00

1,00 2.696,13 € 2.696,13 €

CAPÍTOL 12: INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ

12.01 U

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
1 1,00

1,00 10.746,97 € 10.746,97 €

CAPÍTOL 13: INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

13.01 U

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL

1 1,00

1,00 1.538,25 € 1.538,25 €

CAPÍTOL 14: ENERGIA SOLAR

14.01 U

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
1 1,00

1,00 9.845,74 € 9.845,74 €

CAPÍTOL 15: INSTAL·LACIONS TELECOMUNICACIONS

15.01 U

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
1 1,00

INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
Suministre i col·locació d'equip de captació de telecomuinicacions per a 
vivenda amb preses segons reglament de telecomunicacions, 
compossat per antena individual de UHF/45 elements i antena d'FM,  
Completament instal·lat per a rebre tots els canals de la TV terrestre, 
incloses fixacions, cablejats i resta d'elements necessaris per a la 
correcte execució i funcionament de la instal·lació inclòs connexionat i 
comprovació. I p.p. d'elements auxiliars necessaris per a la execució de 
la instal·lació

INSTAL·LACIÓ DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Realització d'instal·lació d'energia solar tèrmica per a producció d'aigua 
calenta sanitària en habitatge. S'inclou el suministre i muntatge de tots 
els elements necessaris per al funcionament de la instal·lació segons 
normativa vigent, inclòs elements de connexionat, dues plaques de 
captació, dipòsit acumulador 150L, proves de posada en servei segons 
normativa vigent i realització de tota la documentació necessaria per a 
la posterior legalització de la instal·lació i correcte funcionament de la 
mateixa.

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
Realització de la instal·lació de desaigues per al lavabo 1 i 2 de 
l'habitatge A i el lavabo 1 i cuina de l'habitatge B. Els tubs d'aquesta 
instal·lació seran de PVC de diámetre 110 mm per als inodors i de 40 
mm per a la resta d'aparells. Aquests últims també seran de PVC. 

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ
Realizació de projecte d'energia geotèrmica. 

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
Es realitzarà la col·locació d'un nou comptador d'aigua. I des de l'antiga 
clau de pas de l'aigua, es realitzarà la separació d'instal·lació que 
transcorrirà pel sostre de la planta subterrània i pujara verticalment fins 
als aparells que a de donar servitud.
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1,00 1.458,36 € 1.458,36 €

CAPÍTOL 15: CONTROL DE QUALITAT

15.01 U

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
1 1,00

1,00 400,00 € 400,00 €

CAPÍTOL 16: SEGURETAT I SALUT

16.01 U

UNITATS LLARG AMPLE ALT TOTAL PREU UNITARI TOTAL
1 1,00

1,00 500,00 € 500,00 €

PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT, SALUT I HIGIENE.
Partida alçada de seguretat i salut segons Estudi de Seguretat i Salut 
realitzat per al present projecte visat per el Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya.

* Criteri d'amidament forats (Entre 0 i 4m2 no es descompta, entre 4 i 8 es descompta el 50%, a partir de 8 m2 es descompta la 
totalitat).

PARTIDA ALÇADA CONTROL DE QUALITAT
Partida alçada de control de qualitat segons Pla de Control de Qualitat i 
indicacions de la Direcció Facultativa de l'obra.
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8 PLEC DE CONDICIONS 

 
(S’adjunta a continuació el Plec de Condicions) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
SISTEMA SUSTENTACIÓ  

SUBSISTEMA ENDERROCS 
1 CONDICIONS GENERALS 

1.1 Arrencada de revestiments 
1.2 Enderroc d’elements estructurals 
1.3 Enderroc de tancaments i diversos 

SISTEMA ESTRUCTURA 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

1 ESTRUCTURES DE FUSTA 
SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA DEFENSES 
1 BARANES 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
SUBSISTEMA PARTICIONS 

1 ENVANS 
1.1 Envans de ceràmica 

2 FUSTERIES INTERIORS 
2.1 Portes de fusta 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS  
1 ENGUIXATS 
2 APLACATS 
3 PINTATS 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL  

1 CALEFACCIÓ 
1.1 Generació 
1.2 Transport 
1.3 Emissors 

2 CLIMATITZACIÓ 
2.1 Generació 
2.2 Transport 
2.3 Emissors 

3 VENTILACIÓ 
4 IL.LUMINACIÓ 

4.1 Interior 
SUBSISTEMA SUMINISTRES  

1 AIGUA 
1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Instal·lació interior 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ  
1 LIQUIDS 

1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials 
1.3 Depuració 

2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 

3 SÒLIDS 
SUBSISTEMA SEGURETAT  

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
2 PROTECCIÓ AL LLAMP 
3 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ 

SUBSISTEMA CONNEXIONS  
1 ELECTRICITAT 

1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Instal·lació comunitaria i interior 
1.3 Posta a terra 

2 TELECOMUNICACIONS 
2.1 Antenes 
2.2 Telecomunicació per cable 
2.3 Telefonia 

SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA  
1 SOLAR TÈRMICA 
2 GEOTÈRMICA 

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
1 APARELLS SANITARIS 

  



CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 



enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de 
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable 
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no 
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per 
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es 
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a 
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels 
treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., 
en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà 
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense 
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. 
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de 
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària 
amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte 
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i 
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.2 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment 
combustibles. 
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix 
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de 
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals 
que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans 
d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin 
enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es 
desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat 
s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 
4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves 
cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà 
penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. 
No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests 
elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida 
prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant 
al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per 
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en 
l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ 
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i 
en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, 
pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de 
la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com 
per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és 
de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, 
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-
los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, 
tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot 
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els 
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que 
es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot 
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap 



moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà 
tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal 
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà 
l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les 
biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems 
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa 
precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents 
de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de 
manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per 
una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més 
del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació 
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser 
tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, 
deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres 
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells 
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis 
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà 
d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà 
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell 
pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot 
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es 
retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, 
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector 
general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament 
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme 
l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades 
les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-
los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap 
element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de 
forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, 
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SISTEMA ESTRUCTURA 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FUSTA 
Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un 
comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que 
s’estableix amb la normativa DB SE-M (seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB SI-Annex E.Fusta. Els tipus d’elements en 
les estructures de fusta són: pilars, bigues, biguetes, encavallades i cabirons. 
  
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació. CTE-DB SE, Seguretat 
Estructural. RD 314/2006. 
Norma de construcció sismoresistent, NCSE-02. RD. 997/2002. 
UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE-EN 1193:1998, UNE-EN 1194:1999, UNE-EN 
1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 (ISO 8970:1989), UNE-EN 336:1995, UNE-EN 338:1995, UNE-EN 380:1998, UNE-
EN 383:1998, UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996, UNE-EN 409:1998, UNE-EN 518:1996, UNE-EN 595:1996,. UNE-EN 789:1996. 
Connectors, unions. UNE-EN 385:2002, UNE-EN 912/AC:2001, UNE-EN 912:2000, UNE-EN 387:2002.  
 
Components 
Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M punt 4.2, microlaminada, segons 
DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. Adhesius. Peces metàl·liques, farratges, claus, connectors i cargols. 
Protectors. 
Característiques tècniques mínimes 
La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure d'imperfeccions. Posseirà una durabilitat 
natural o conferida enfront de l'atac d'insectes i fongs, la fibra recta, regularitat en els anyells anuals, olor fresca, absència d'esquerdes, 
superfície brillant i sedosa en els talls al fil.  
La fusta laminada està constituïda per làmines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat màxim d'un 15%. Les unions es 
realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superfície i afavorir la missió de la cola. Els entroncaments no haurien de 
superposar-se en taulons consecutius; almenys haurien de separar-se una distancia igual a vint-i-quatre vegades el seu espessor. La 
fusta pot estar impregnada per a fer-la resistent als atacs de diferents organismes destructors, tractant-la amb un producte verinós per a 
aquests organismes. Es protegiran sempre mitjançant pintures o vernissos per a prevenir l'estructura contra l'atac d'insectes (tèrmits, 
coleòpters) i fongs, segons el DB SE-M punt 3.  
L'elecció d’un adhesiu ha de fer-se en funció de la seva durabilitat, procediment d'aplicació, i capacitat per transmetre esforços tallants 
paral·lels a les superfícies unides, o esforços de tracció perpendiculars a elles segons el DB SE-M punt 4.5.  
Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la protecció contra la corrosió, consistent en una pintura antioxidant galvanitzant en 
calent. Les Claus, connectors i cargols estaran fabricats en acer torsionat i electrozincats. segons el DB SE-M punt 4.6. En llocs 
especialment exposats a humitats, es recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran amb volanderes normalitzades i estaran 
tractats mitjançant galvanització en calent. segons el DB SE-M punt 8. 
Control i acceptació  
Classificació, resistència, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, l'estat de les juntes entretaules, de les unions entre peces i la major 
dimensió dels nusos; homologació dels segells de qualitat AITIM; marca AENOR homologada pel ministeri de Foment. (segons normes 
UNE). 
En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'unió tindran, almenys, la mateixa 
resistència al foc que la pròpia fusta i la protecció es farà mitjançant la marca AENOR homologada pel ministeri de Foment per a 
productes protectors de la fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Mentre duri l'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegirà la fusta de pluges i nevades perllongades, de les fortes irradiacions 
solars, de la brutícia i de la humitat del terreny. La fusta serà emmagatzemada de forma ventilada, procurant que en cap cas, la humitat 
pugui quedar estancada sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa 
de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar l’execució de l’obra. Qualsevol modificació durant l’execució de l’obra ha 
d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no 
poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. Cada element 
ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada 
a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. La peça ha d'estar correctament aplomada i anivellada. La secció de l'element no 
ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a 
la D.T. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos. Quan la 
peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, 
s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T. Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. 
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments. No s'han de començar les 
unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició 
definitiva. No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es 
soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan 
es faci necessari tensar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions 
Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. Les parts que hagin de quedar de difícil accés 
després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i 
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. Es procurarà que 
les estructures quedin es protegeixin contra la pluja com més aviat millor després d'haver estat aixecades 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat dels eixos 
Col·locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i anivellació definitius 
Execució de les unions. Unions amb cargols. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T. La disposició dels 
forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El Ø dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el 
diàmetre nominal dels cargols. Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. Hi ha d'haver una 
volandera sota la femella i la cabota del cargol. Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al 
gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. La part 
roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols 
sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. És 
recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després de perforar les 
peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui 
previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. S'han de col·locar el nombre 
suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El cargols d'una 
unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona 
passada. 
Connectors amb vis cargolat col·locat sobre de bigues per fer d’unió amb una capa de compressió de formigó. Els connectors han d'estar 
cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la D.T.. Han de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm. 



Els connectors s'han de col·locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resistència per 
a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar-lo a la D.F., i no col·locar la capa de formigó. 
Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable). La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la 
D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F.. La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. Quan la peça sigui composta, la 
disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la 
D.T.. Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. Els cantells de les peces no 
han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. Si el perfil està 
galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha d'adreçar un cop 
col·locat definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les 
especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra. 
Comprovació final de l’aplomat i dels nivells. 
Toleràncies d’execució: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995 
Control i acceptació 
Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les unions, així com el treball a flexió dels 
elements laminats i un control de comportament dels farratges. 
  
Amidament i abonament 
ml pòrtics de cabiró de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb cola de fuster; metre lineal de 
corretges de fusta mitjançant saions clavats. 
ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos. 
ut bigues, d’estructura de fusta laminada realitzada amb bigues, fins i tot part proporcional de corretges, farratges d’acer protegides, 
tornilleria i accessoris. 
ut forjats 
m² de forjat de biguetes de fusta. 
ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la D.T.. 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’unió amb perfils: d’acord amb els criteris següents: el pes unitari per 
al càlcul ha de ser el teòric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris 
inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
L’estructura de fusta s’amidarà amb subministrament i col·locació, totalment acabada, incloent o no la protecció, amb farratges i 
accessoris necessaris. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada 
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de 
caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus 
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a 
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del 
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o 
se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la 
vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix 
d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per 
prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el 
contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie 
galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També 

s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: 
plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així 
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, 
platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de 
dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. 
Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables 
sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb 
morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es 
realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada 
d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix 
efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de 
protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una 
força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i 
altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està 
situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de 
l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
 

1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  

1.1 Envans de ceràmica  
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels 
maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter 
una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. 
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra 
banda, el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
“Instrucció per a la recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb 



la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions 
previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació 
segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a 
compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB 
SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de Condicions 
corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, 
Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant 
únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien 
de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres 
de la Unió Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel 
segell INCE. 
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejarà i es col·locaran 
mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva 
col·locació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà 
escrupolosament la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una 
vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, 
es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el 
vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges 
si la paret és exterior. 
Fases d’execució  
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.  
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, en 
aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu 
gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que 
s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements 
estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors 
a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, 
cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat 
les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 5 
mm/2 m.  
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets 
vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A 
les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres 
condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un 
element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per 
a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc 
d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels 
capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 
Amidament i abonament  
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m².  
  

2 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També 
inclou el tancament d’armaris empotrats.   

  

2.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 

Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: 
assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant 
angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la 
ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.  
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti 
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de connexió, 
tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons 
especificacions de la D.F. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del 
qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona 
vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 
  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a 
flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i 
treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una mestra a cadascun 
dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i 
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs 
de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres 
forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la 
temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, 
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes 
estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, 
desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui 
llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es 
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de 



duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els 
valors locals majors que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat 
del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², 
no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una 
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
  
2 APLACATS 
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport 
mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o 
no. 
  
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm 
en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà 
fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas. 
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de 
resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres 
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a 
l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable. 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les 
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un 
pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i 
profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.  
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula 
anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les 
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a 
assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i 
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. 
Amb tac d'expansió d'ús immediat.  
Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es 
confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els 
ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats 
en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de 
practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix 
aïllament o retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció 
d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element 
de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà 
un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.  
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es 
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. 
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. 
Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 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. 
  
3 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 

Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al 
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la 
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, 
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, 
resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin 
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma 
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és 
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una 
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició 
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 CALEFACCIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per modificar la temperatura interior d’un edifici amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
  
Normes d’aplicació  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975. 
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992. 
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi . D 152/2002. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003. 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 3089/1982. 
Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso. RD 275/1995, 
92/42/CEE. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 



UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

1.1 Generació  
Es defineix com els elements que generen aigua calenta o aire calent per a la instal·lació de calefacció. 

Components 
Els sistemes possibles són els següents: 
Per aigua: 
Caldera domèstica. Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Caldera multicelular. Té cossos i cremadors separats. Permet diferenciar les etapes d’escalfament i ajustar-les a la demanda. 
Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la calor del circuit de fums. 
Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de resistències. Normalment porten una massa acumuladora d’energia produïda en 
moments de menor cost de l’electricitat (tarifa nocturna). 
Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit d’acumulació que manté la temperatura del circuit per tal d’evitar que la caldera 
s’engegui. Han d’estar ben aïllats. 
Per aire: 
Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al passar per un bescanviador de calor, que s’obté de la combustió. Conté un 
ventilador intern que impulsa l’aire per la part superior. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Caldera: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Calderes: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una 
vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar 
uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%. 
Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de ventosa que garanteix l’aspiració d’aire i l’extracció dels gasos cremats. Aniran 
sempre col·locats en parets que donin a l’exterior. S’observaran detingudament les condicions de ventilació per que s’acompleixin les 
condicions de seguretat del local. 
Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema l’aigua calenta. Abans de la seva instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un 
cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport 
amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de 
material elàstic. 
Control i acceptació 
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.  
Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació de fums, calderes, terminals i termòstats. 
Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera 
connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. 
  
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions enroscades o embridades han d'anar segellades amb 
cinta o junt d'estanquitat, respectivament. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió elèctrica disponible d'acord amb la del cremador. 
  
Amidament i abonament  
ut de caldera, d’equip convector i dipòsit. 
  
1.2 Transport  
És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als emissors. 
Per aigua:  
Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza amb un anell que 
comunica els diferents emissors.  
Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada i un tub de 
tornada, el retorn és directe. 
Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada 
i un tub de tornada, el retorn és invertit. Per circuits llargs i separació considerable dels emissors. 
Terra radiant. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza sota paviment o en 
altres paraments.  
  
Components  
Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per cambres. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors. 
Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l’interior del circuit. 

Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. Poden anar muntats als emissors o als tubs en 
punts alts de la instal·lació. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Pot haver-hi: sondes de 
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat 
i l'adherència amb les parets. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment. 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. 
Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra 
l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els 
tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els 
dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de 
fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de 
soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de 
separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, 
canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes i cintes 
estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment 
en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 
Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat en la impulsió i en el 
retorn, de manera que les seves condicions de funcionament (cabal, pressió i temperatura) siguin les especificades al projecte. Les 
connexions hidràuliques han de ser estanques a la pressió de prova. Les connexions han d'estar fetes amb els materials i accessoris 
subministrats pel mateix fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de 
quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. No s'han de transmetre esforços entre el col·lector i la resta d'elements que formen 
la instal·lació. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una 
beina de protecció. 
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres 
accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 
Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. Les canonades no han 
de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. 
Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. Cal que quedi suficientment 
separat dels paraments que l'envolten. Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 
Purgadors: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb 
mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al 
tub de coure. El seu eix principal ha de ser vertical. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial. 
Control i acceptació 
Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció 
dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova 
no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de 
prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre 
la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i 
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 
ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que formen la instal·lació. 
  
1.3 Emissors 
Es defineix com a emissor l’element últim de la instal·lació que ens emet calor per radiació i convecció. La quantitat de calor depèn del 
model, marca i mida de l’emissor.  
  
Tipus 
De columnes: són els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal de millorar l’efecte convectiu entre els 
elements. Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini. 
De barres: són del tipus tovalloler. Es poden fer diferents formes geòmetriques. 



Plafons estrets i plans: Són de xapa d’acer i es poden col·locar verticals o horitzontals. 
Alguns d’ells poden tenir greques convectores per tal de millorar el comportament convector dels emissors. 
Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de bescanvi i unes lames per orientar la sortida de l’aire.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat 
i l'adherència amb les parets. 
  
Execució 
Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. El radiador ha d'estar penjat amb el 
número de suports previstos, i pels punts previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. del fabricant i dels reglaments vigents. Cal 
que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin instal·lar i manipular fàcilment els accessoris 
necessaris per al seu funcionament. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. El radiador ha de 
quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 3 mm, 
(posició horitzontal): ± 3 mm. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. No es retiraran les proteccions de les 
boques de connexió durant la col·locació del radiador. 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. 
Característiques tècniques mínimes. 
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. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Aeroescalfadors: 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. Les connexions, tant de l'aigua com la connexió elèctrica, s'han de poder fer 
amb facilitat un cop situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. 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 d'1 m si la potència nominal del motor és superior a 1 kW. 
L'aeroescalfador ha de quedar instal·lat en condicions de funcionament. 
Condicions prèvies 
Comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 
Control i acceptació 
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. 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.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova 
no ha de variar, al menys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre 
la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 
ut dels aeroterms i dels emissors. 
  
2 CLIMATITZACIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la 
puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
Els sistemes possibles són els següents: 
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 
Per la seva construcció: Partits o compactes. 
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 
Mitjans: consoles, murals. 
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento 
térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-
1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos 
básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-
2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, 
los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 
Conductes: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
Conductes metàl·lics: 
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. 
Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones 
frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. B.O.E.99; 
25.04.81. 
Reixes i difusors: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
2.1 Generació 
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació. 
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el 
sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul·la el 
seu funcionament a l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Bomba de calor: Dimensions i potència. 
Refrigeradora: Dimensions i potència. 
De coberta (roof-top): Dimensions i potència. 
  
Execució 
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de 
fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la 
instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. 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. La prova de servei ha d'estar feta. 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. 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. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes 
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les 
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament 
elèctric, hidràulic i d’aigua. 
  
Verificacions 
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts 
adequats. Posta en marxa de la instal·lació. 
  
Amidament i abonament  
ut de la bomba de calor i refrigeradora. 
  
2.2 Transport  
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell emissor.  
  
Components  
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Poden haver-hi: sondes de 
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat 
i l'adherència amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
  
Execució 
Condicions prèvies 



En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Tubs: Poden anar superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades 
s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a 
prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe 
amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 
30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera 
que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar 
xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir 
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb 
accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure 
dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats 
aniran sota una beina de protecció.  
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres 
accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal 
protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions 
de la D.F. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels elements. 
Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. 
Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de 
canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica i 
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació. 
  
2.3 Emissors  
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i 
reixetes. 
  
Tipus  
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat. 
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques tècniques 
dels aparells corresponen a les especificades al projecte. 
  
Execució 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar 
fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls 
als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han 
de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar 
en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells 
pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la 
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per 
tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat 
interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. 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. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. 
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes 
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les 
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han de transmetre 
esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports 
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl·lics. 
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. 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, en conductes penjats del sostre 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. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar 
encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. 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. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les 
unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les 
unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les 
UNE’s vigents. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa 
del plafó. El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada 
peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans 
de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que 
conformen el conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de 
suport. 
Reixes i difusors 
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. 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 la seva part inferior. 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. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de 
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de 
pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de 
màquines i muntatge d’elements de control. 
Conductes 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment 
de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Reixes i  difusors 
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. 
  
Amidament i abonament 
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 
m² o ml, segons mides, dels conductes. 
  
3 VENTILACIÓ 
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa 
d’acer galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen mecànicament la 
ventilació interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 
  
Execució 



Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. Cada tram 
entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i 
les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà 
amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar 
>= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha 
de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 
mm, aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les 
peces han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; 
els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada 
conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes 
d’extracció han de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els 
elements de protecció corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per 
l'extrem contrari al de la valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de 
ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat 
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment 
de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de 
funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes 
estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les 
mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts deformades ni 
amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats protegits interior i 
exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte 
funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la 
tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de 
l'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir 
els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu 
revestiment. El sistema de ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les 
juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de conductes, 
mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament 
davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
 
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes. 
  
Amidament i abonament  
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària instal·lada 
entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
  
4 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat 
per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 
9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. 
Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de 
projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
4.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum 
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció 
de les llumeneres.  
  
Components 

Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran 
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en 
lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i 
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús 
sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 
especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat 
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de 
difusors, gelosies o reixes. 
  
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les 
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  



Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar 
aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades 
que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la 
continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas 
de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el 
pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en un 
recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques 
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació 
de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es 
col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable 
adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny 
interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure 
les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les 
obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua 
dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no 
plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS 
per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 

Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de 
la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i 
abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a 
cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una 
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa 
d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha 
de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a 
la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats 
aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix 
adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la 
transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una 
beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o 
purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com 
verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-
mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la 
xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves 
característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços 
mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància 
recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en 
l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en 
els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar 
els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-
hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o 
corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la 
superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva 
col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de 
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu 
suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta 
ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: 
± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, 
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de 
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que 
l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu 
antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, 
cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la 
prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar 
l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una 
vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar 
uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació cal 
replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de 



quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en 
el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de 
ser roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº 
fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº 
a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas 
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de 
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según 
norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE 
EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la 
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, 
cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues 
xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa 
general de sanejament. 
  
Components 

Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per 
la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
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. La junta 
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. El 
pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 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. 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. Un cop instal·lada la canonada, 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: amb trànsit rodat: >= 
100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. 
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 ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 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. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de 
ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que 
s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el 
seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” 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. 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. 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. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del 
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, 
dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 
16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. 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. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una 
temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per 
parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha 
d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El 
lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció 
i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 



  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà 
de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons 
sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o 
polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de 
coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces 
de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió 
a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es 
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell 
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, 
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada 
sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell 
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la 
reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar 
sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de 
la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons 
sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat 
s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans 
s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal 
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir 
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha 
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams 
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia 
entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per 
mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer 
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el 
sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es 
protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 
plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de 
desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. 
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no 
s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis 
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, 
zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que 
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 

ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si 
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de 
fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. 
Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha 
de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar 
col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible 
amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han 
d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 
cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, 
alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de 
ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense 
estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament 
entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte 
amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament 
ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han 
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les 
filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i 
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors 
han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 
cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la 
fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que 
no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i 
no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La 
base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de 
fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar 
amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina 
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a 
pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa 
acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 
5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de 
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la 
reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el 
bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el 
bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han 
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació 
elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de 
quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des 
de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament 
estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions 
s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de 
ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la 
vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les 
unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els 
protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels 
canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  



Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
1.3 Depuració  
És la instal·lació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa d’evacuació o sanejament. Cal un sistema de 
depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan prohibides les foses sèptiques. 
  
Components  
Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i olis. 
Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments. 
Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre. 
Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació. 
Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment. 
Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques. 
Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos. 
Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia. 
Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l’interior de les plantes depuradores. 
Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió a la xarxa o per l’elevació de les aigües. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, resistència a les càrregues externes, flexibilitat 
per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga 
durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les rases han de seguir el traçat correcte 
alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, 
electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i 
dinàmiques a les que estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les 
operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge 
és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de 
quedar cobert per la tapa. 
Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una profunditat de 60cm respecte a la 
superfície del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una prefabricada que permeti obtenir els mateixos resultats. 
Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. La distància mínima entre 
eixos de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant i estarà compresa entre el 15% i el 30%. Si no es 
construeix in situ, el filtre de sorra es pot substituir per un prefabricat que permeti obtenir els mateixos resultats. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats,  ancoratges i distàncies entre suports.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament. 
Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre. 
Filtres: Granulometria de l’àrid. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre, filtres. 
ut pericons i tapes de registre, bombes. 
m2 parets i soleres del pou de registre i fosa. 
  
2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per la evacuació de fums i gasos resultants de la combustió en aparells de calefacció i/o 
aigua calenta, d’ús no industrial. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-Hr, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. 
Espesores. Uniones. Refuerzos. UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 100104:1988 Climatización. Conductos 
de chapa metálica. Pruebas de recepción. UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo y diseño. UNE 123002:1995 Chimeneas. Chimeneas 
modulares metálicas. 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Conductes: Poden ser de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, alumini rígid o flexible. 
Xemeneies: Poden estar formades per conductes metàl·lics de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, etc. 
Barret de xemeneia: Element final de sortida de fums de la xemeneia. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per el correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes, xemeneies i barret: Dimensions i material. 
  
Execució 
Conductes: Generalitats. La situació del conducte ha de ser la reflectida a la D.T. o la indicada per la D.F. Els conductes horitzontals han 
de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions 
d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni ser travessats per aquestes. El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les 
dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del 
conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes. Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de 
tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. Les unions entre els 
conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer 
directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins del conducte 1 o 2 cm. 
Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub per a facilitar la 
circulació de l'aire. El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm 
més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs 
ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible. Els conductes verticals es 
suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical. La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant 
cargols autoroscants o reblons. Distància màxima entre suports horitzontals (UNE 100-103): Ha de complir la distància màxima permesa 
entre suports verticals: per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m, per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m. 
Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada: distancia 
entre suports: trams horitzontals: <= 3,5 m, trams verticals: <= 8 m. Conductes d'alumini flexible: distància entre suports: trams 
horitzontals: <= 1,5 m, trams verticals: <= 3 m. Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a 
cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior. Abans de començar els treballs de 
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva 
col·locació. Xemeneies: Generalitats: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La xemeneia 
no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc. No 
pot travessar tancaments tallafocs de l'edifici. Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que 
anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la xemeneia. Les xemeneies que tinguin un 
recorregut per l'interior de l'edifici han d'estar situades a dintre d'una caixa d'obra hermèticament tancada cap als locals per on passi. Les 
parets de la caixa tindran una classificació respecte la reacció al foc determinada d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1, i una 
resistència acústica de 40 dB com a mínim. Es procurarà que la cambra d'aire que queda entre les parets de la xemeneia i de la caixa 
d'obra estigui en comunicació amb l'ambient exterior. Es tindrà especial cura de que la caixa de la xemeneia no perdi la seva continuïtat 
en els punts d'encontre amb els sostres, pas a través de la coberta i altres singularitats de la construcció. Diferència temperatura 
superficial parets pròximes i temperatura ambient: <= 5°C.Temperatura superficial parets pròximes: <= 28°C. Toleràncies d'instal·lació: 
aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Tram horitzontal: Ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en tota la seva llargària per tal de 
facilitar-ne les operacions de neteja. Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap a la connexió amb el tram vertical o el generador per tal de 
facilitar la recollida dels condensats que es formen durant les arrencades. S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció 
en el tram horitzontal. Quan aquests siguin imprescindibles, es dissenyaran amb un radi de curvatura igual o superior al diàmetre hidràulic 
de la canonada en aquest tram. Els canvis de secció es faran amb peces excèntriques amb la seva generatriu superior enrasada amb la 
resta del tram. L'angle de divergència ha de ser inferior a 15°.Tram vertical: La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà 
preferentment amb una peça en T amb angle sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de turbulències. La base del 
tram vertical disposarà d'una zona de recollida de sutge, condensats i aigua de pluja, proveïda d'un registre de neteja i un maniguet de 
drenatge de 20 mm de llargària com a mínim. Aquest maniguet es connectarà a la xarxa de sanejament mitjançant un tub. En el tram 
vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. Si són necessaris, els canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o 
superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram, i els canvis de secció amb angles de divergència iguals o 
inferiors a 15°. Boca de sortida: La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per 
gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones. La xemeneia ha de complir les distàncies mínimes 
des de la seva boca (sense considerar el capellet) als obstacles més propers segons les especificacions de la norma UNE 123-001-94. El 
capellet ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. Accessoris: S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, 
exceptuant la sortida de les calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles. La xemeneia ha de disposar d'orificis 
de mesura i control de les condicions de la combustió en els següents punts: a la sortida de cada generador i a una distància entre 1 i 4 m 
de la boca de sortida. 
Barret de xemeneia: Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. El 
muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la D.T. del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris 
corresponen a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. 
Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire.  



Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la presència 
de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
  
Verificacions 
Conductes: Unió de les peces i subjecció. 
Xemeneies: Aplomat , alçada i subjecció. 
Barret de xemeneia: Subjecció. 
  
Amidament i abonament 
Conductes i xemeneies: Per metre lineal de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
3 SÒLIDS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la evacuació de residus de tipus domèstic, mitjançant conducció per gravetat. 
El trasllat del vidre no es pot realitzar per aquest sistema de trasllat per conducte vertical. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 2 Recollida i evacuació de residus. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Conductes verticals: Hauran de ser metàl·lics o de qualsevol altre material de classe resistent al foc A1. 
Aspiradors estàtics: Estan formats per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Comporta d’abocament: S’utilitza per fer l’abocament de la brossa des de les diferents plantes. 
Comporta de neteja: S’utilitza per a la neteja periòdica de la conducció. 
Tremuja o “tolva” : Element final on s’emmagatzema la brossa abans d’abocar-la als cubells col·lectius. 
Característiques tècniques mínimes. 
Verticalitat dels conductes, ajustament de les comportes. 
Control i acceptació 
Conductes, aspiradors i comportes: Dimensions i material. 
  
Execució 
Conductes verticals: El material utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i resistent als cops. Les superfícies de 
l’interior hauran de ser llises i amb la resistència al foc segons normativa legal vigent. Els conductes es separaran de la resta de l’edifici 
amb murs de resistència al foc EI-120. Tindran un diàmetre interior de com a mínim 45cm. Es disposaran verticalment i els canvis de 
direcció respecte la vertical no seran superiors als 30º. Per evitar els sorolls per a una velocitat excessiva es disposaran de canvis de 
direcció segons el DB-HS2 del CTE. Si s’utilitzen conductes prefabricats, s’hauran de subjectar als elements estructurals o als murs 
mitjançant brides o abraçadores, una a cada unió i la resta a una distància no superior a 1,50m. Els conductes que vagin per gravetat es 
ventilaran amb aspiradors estàtics en la seva part superior; en aquesta part hi haurà una presa d’aigua amb ràcord per una mànega i una 
comporta per la neteja superior. Els conductes dels sistemes neumàtics es connectaran a un conducte de ventilació d’una secció no 
inferior a 350cm². L’alçada lliure de l’extrem superior haurà de seguir les especificacions de l’article 2.2 del DB-HS 2. Si els conductes són 
prefabricats es subjectaran als elements estructurals o als murs suport amb brides o peces especials. 
Aspiradors estàtics: El seu disseny ha de permetre crear en el seu interior la depressió necessària per a l'evacuació de l'aire del conducte 
vertical de ventilació. Totes les peces que el componen han d'encaixar correctament. No ha de tenir rebaves, esquerdes, deformacions ni 
escantonaments. 
Comportes: Es situaran a zones comuns i a una distància de terra dels habitatges no menor a 30cm mesurat des de l’horitzontal. A la part 
inferior dels conductes, en el sistema per gravetat, es col·locarà una comporta seguint les especificacions de l’article 2.2.2 del DB-HS 2. El 
material utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i resistent als cops. Les superfícies de l’interior hauran de ser 
llises i amb la resistència al foc i mides segons normativa legal vigent. La unió amb els conductes ha de ser estanca. La tanca haurà de 
ser hermètica i silenciosa. Les comportes es protegiran per tal de que no es puguin obrir dues comportes alhora. 
Control i acceptació 
Recorregut entre el magatzem i el punt de recollida exterior cal comprovar l’amplada lliure i el pendent. 
  
Verificacions 
Conductes verticals: Recorregut continu sense obstacles. Subjeccions adequades al llarg del conducte. Prova d’abocament de residus 
comprovant estanquitat. 
Aspiradors estàtics: Posada en marxa i comprovació de funcionament. 
Comporta d’abocament: Alçada de col·locació. Comprovació de la tanca hermètica. 
  
Amidament i abonament 
ml de llargària instal·lada, conductes. 
m² de conducte formació de tremuja. 
ut de comportes i aspiradors estàtics. 

  
SUBSISTEMA SEGURETAT 

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als 
ocupants de l’edifici.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o 
enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD 
1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de 
seguridad. Vías de evacuación. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent 
d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de 
canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada 
per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa 
d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de protecció i extinció 
d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponent a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 
  
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 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. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari 
ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. 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. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la 
vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament 
de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 
mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al 
costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les 
frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar 
tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 
45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. 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 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. 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. 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: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. 
Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. 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.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les 
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar 
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de 
quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 
300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La 
porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes 



corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. 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 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. 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. 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: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. 
Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. 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.  
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. 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". 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. 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. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. 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. 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. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, 
termovelocimètrics, detectors de CO. 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 superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els 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; han d'anar connectats 
a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, 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; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que 
els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. 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 del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris 
adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa 
elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte 
específic. 
Hidrants exteriors: 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. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en 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. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar 
totalment acabat. No s'han de produir 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. 
  
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i 
muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i 
prova de funcionament dels detectors i de la central. 
  
Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans de 
la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
2 PROTECCIÓ AL LLAMP 
Sistema extern de protecció al llamp amb la finalitat de captar el corrent de descàrrega atmosfèrica i conduir-la fins a la posta a terra. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006.CTE DB SU 8, Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
UNE. UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales. 
  
Components 
Captadors: Capten el corrent extern. Poden ser puntes Franklin, malles conductores o parallamps amb puntes actives. 
Derivadors o conductes de baixada: Condueixen el corrent de descàrrega atmosfèrica des dels captadors fins a la xarxa de connexió a 
terra. 

Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Captadors i derivadors: Dimensions i material. 
  
Execució 
Captadors: Franklin. 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: ± 50 mm, aplomat: ± 20 mm. Muntat superficialment a paret, els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de 
quedar ben aplomats perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. Distància entre cada dos suports: >= 700 mm. Muntat sobre sòcol, el 
sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a 
terra ha de sortir a través de la base, encastat en el paviment. El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la 
peça d'adaptació i amb el cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal. 
Derivadors o conductes de baixada: Via d’espurnes. Ha de quedar connectada a la instal·lació de protecció contra els llamps. 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. No s'han de transmetre 
esforços a les connexions elèctriques. 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 de l'aparell 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. 
  
Amidament i abonament  
ut els captadors. 
ml els derivadors o conductes de baixada. 
 
3 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció i la transmissió d’alarma contra intrusió als edificis. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
  
Components 
Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici. 
Contactes: Es col·loquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració. 
Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes. 
Sirenes: Porta un senyal lluminós i es col·loca a l’exterior de l’edifici. 
Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables. 
Conductors: Seran blindats i apantallats col·locats amb tub. 
Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponents a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. La posició dels elements ha de ser la indicada a 
la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
  
Execució 
En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. Ha d'estar fixada i en posició vertical i 
quedarà amb els costats aplomats i anivellats. 
Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de protegir. Ha de 
quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 24 V. La tolerància 
d'instal·lació serà de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'aparell a la superfície, connexió a 
la xarxa elèctrica de detecció i prova de servei. 
Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 
24V. El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida. L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats a 
una distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els 
forats oportuns practicats al parament. 
Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment: 
1200 mm. Les toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3mm. 
Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. Estarà connectat perfectament a la línia telefònica. 
Conductors: La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment. El conductor ha de penetrar dins de 
les caixes de derivació i les de mecanismes. No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de 
mecanismes. Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019). Penetració del 
conductor dins de les caixes >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins de les caixes: ± 10 mm. 
Senyalització amb rètols: 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. 
Control i acceptació 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. 
Conductors: Material, diàmetre i subjecció. 
  
Verificacions 
Secció dels conductors elèctrics i diàmetre dels tubs de protecció. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els conductors. 
  



SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de 
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal 
de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota 
la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les 
instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar 
net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació 
constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda 
amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes 
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà 
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret 
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i 
ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació 
encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva 
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes 
per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari 
de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de 
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del 
fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb 
tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 
adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a 
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin 
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i 
il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en 
un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a 
l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  



Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de 
col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau 
d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) 
necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop 
instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor 
de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el 
mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element 
ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que 
ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre 
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió 
ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme 
de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també 
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser 
capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun 
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En 
el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb 
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar 
el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una 
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o 
recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base 
amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols 
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al 
conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts 
sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: 
nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, 
sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, 
RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els 
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament 
o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats 
no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-
K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant 
anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de 
derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim 
de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del 
conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K 
superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al 
projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 
mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha 
de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha 
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases 
i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, 
automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves 
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de 
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 

ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, 
mecanismes.  
  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de 
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en 
projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció 
catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els 
materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc 
accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de 
la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment 
distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. 
Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable 
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del 
circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que 
el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou 
de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal 
d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de 
terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres 
elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de 
canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases 
reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior 
del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
  
2 TELECOMUNICACIONS 
  
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions 
per cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 
401/2003. 
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 
401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al 
visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 



Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D. 
172/99. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
2.1 Antenes 
És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents d’emissions terrestres o de 
satèl·lit. 
  
Components  
Pals: Elements suport de les antenes. 
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit. 
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat electromagnètica de la 
instal·lació, seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en l’interior dels recintes de telecomunicacions. 
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin necessaris. El pal ha de 
ser vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal serà de 6 metres. 
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, el de les 
antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena per a cada canal captat i 
transmès a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ; 
situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h. 
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum incandescent de 60 W amb 
corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució han de 
connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part inferior de l'equip a la part accessible per 
manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2 
Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment sense 
necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una 
derivació provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. 
Distància caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm 
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han 
d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt 
i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un 
tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable 
coaxial amb els diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.  
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser 
la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm 
<= d <= 21 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. 
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. Les connexions aniran 
protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors coaxials.  
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.  
  
2.2 Telecomunicació per cable 

És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per cable, des de la 
xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris. 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari. 
Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de 
distribució. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. 
Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, 
armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i presa. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes d’instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la 
seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de 
l’annex IV del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es 
situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm. 
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de l’usuari. Poden ser de plàstic, 
corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de 
diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà 
també la unió entre el RITS i el RITI. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. 
Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó, elements de captació.. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
2.3 Telefonia 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de l’escomesa de la 
companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari. 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribució 
fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 



Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells. 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Les 
característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la 
connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de 
l’annex II del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, 
es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm. 
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o 
llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o 
corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió 
entre el RITS i el RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha 
de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres 
serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. 
Enrasat de tapes amb paraments. 
  
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA 
  
1 SOLAR TÈRMICA 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB-HE 4, Estalvi d'energia, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HS 4, 
Salubritat, Subministrament d'aigua. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.  
Equipos de presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD1244/1979. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. BOE.99; 
25.04.81. 
Homologación de los paneles solares. Real Decreto 891/1980. 
  
Components 
Captadors solars: Són els que transformen la radiació solar incident en energia tèrmica. 

Sistema d’acumulació: Està format per un o més acumuladors. Poden ser: d’acer vitrificat, acer amb tractament epoxidic, d’acer 
inoxidable, coure, acer negre en circuits tancats, etc. 
Sistema d’intercanvi: Els bescanviadors per a aigua calenta sanitària han de ser d’acer inox. o de coure. 
Circuit hidràulic amb tubs, bomba de circulació, purga d’aire i vas d’expansió. 
Tubs: Es farà servir coure o acer inoxidable en el circuit primari. En el secundari de servei d’ACS, es podran utilitzar a més a més plàstics 
que suportin la temperatura màxima del circuit. 
Bomba de circulació: Hauran de ser d’un material compatible amb el fluid de treball utilitzat. 
Purga d’aire: Poden ser purgadors manuals o automàtics. S’evitarà l’ús dels automàtics quan es prevegi la formació de vapor en el circuit. 
Vas d’expansió: Poden ser oberts o tancats. 
Vàlvules: Segons la seva funció poden ser d’esfera, d’assentament, de ressort o retenció. 
Sistema elèctric i de control: És on es localitzen els sensors de temperatura. 
Productes auxiliars: Com ara: líquid anticongelant, pintura antioxidant, etc. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. Suportar la màxima temperatura i pressions que pugui 
assolir la instal·lació. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix el subministrat en obra 
amb el que hi ha indicat en projecte. El captador haurà de tenir la certificació emesa per l’organisme competent o per un laboratori 
d’assaigs segons RD 891/1980 i la Ordre de 28 juliol de 1980. 
  
Execució 
Generalitats. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les 
indicacions de la D.T. del fabricant i dels reglaments vigents. La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i 
procediments d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i manteniment. No s'han de barrejar, en cap 
punt, els diferents fluids que intervenen en la instal·lació. No s'han de col·locar elements d'acer galvanitzat si l'aigua pot arribar a una 
temperatura de 60°C. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. L'estructura de suport no ha de transmetre càrregues 
que puguin afectar la integritat dels components de la instal·lació. Els punts de suport han de ser suficients i han d'estar distribuïts de 
manera que no produeixin flexions sobre el captador superiors a les admeses pel fabricant. Un cop col·locat, cap element de l'estructura 
de suport o del sistema de fixació ha de donar ombra sobre els captadors. Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o 
bé s'hagin de manipular han de ser accessibles. Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim 
d'actuacions sobre els altres elements. Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord 
amb la reglamentació vigent. Han d'estar fetes totes les connexions del circuit hidràulic de les plaques i les d'aquestes amb la part fixa de 
la instal·lació. Les connexions han de ser estanques. Les connexions hidràuliques entre elements no han de provocar esforços recíprocs. 
Ha d'estar feta la prova de servei. Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de la obra de tot el material sobrant 
(restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.). 
Sistema de captació: Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de l'edifici. 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 tècniques dels elements que conformen la instal·lació es corresponen a les especificades al projecte. S'ha d'evitar que els 
elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge. En aquest període, les connexions hidràuliques han d'estar obertes, però 
protegides de l’entrada de brutícia. Els elements captadors han de restar tapats fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. Les connexions han de ser 
estanques. Han de segellar-se amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans de fer les connexions es repassaran i netejaran 
els extrems dels tubs per a eliminar les rebabes que hi puguin haver. Sistema d’acumulació: 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. Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. Ha de 
tenir instal·lat: una aixeta de tancament, un purgador de control d'estanquitat del dispositiu de retenció i una vàlvula de seguretat amb tub 
d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora superior de l'element que reculli l'aigua. Entre la vàlvula de seguretat i l'acumulador no 
ha d'haver-hi instal·lada cap vàlvula de tancament. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles 
pel seu manteniment. A la part inferior del vas hi ha d'haver una vàlvula de purga i neteja d'obertura ràpida, amb la finalitat d'extreure els 
sediments que es puguin acumular a l'interior del dipòsit. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva 
temperatura exterior és superior a 90 ºC. 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): ± 
5 mm, horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm. La llargària del conducte ha de ser la suficient com per fer possible el roscat de les 
unions. 
Sistema d’intercanvi: Bescanviadors. La instal·lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l’intercanviador. La regulació de 
temperatura d’ACS ha d'estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en l'entrada d'aigua calenta o termòstat que aturi l'aparell productor 
d'aigua calenta entre aquest i l'intercanviador de doble paret. 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. Abans i després de 
l'intercanviador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. Ha de tenir instal·lat: una aixeta 
de tancament i una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora superior de l'element que reculli 
l'aigua. Entre la vàlvula de seguretat i l'intercanviador no ha d'haver-hi instal·lada cap vàlvula de tancament. Tots els elements de 
maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles pel seu manteniment. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari 
ha d'estar protegida si la seva temperatura exterior és superior a 90 ºC. 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): ± 5 mm, horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm. 
Tubs: 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 capilaritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de 
ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capilaritat. El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub 
s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el recorregut. Les tuberies per on circulen gasos amb presència eventual de 
condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació 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. Si és col·loquen superficialment, els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i 
el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. No es poden transmetre esforços entre la canonada i els 



elements que la suporten. Separació màxima entre suports segons el seu diàmetre: en trams verticals entre 1,8 m i 3,7 m; en trams 
horitzontals entre 1,2 m i 3m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. 
Bomba de circulació: 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 s'ha de recolzar sobre la 
canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de produir cap esforç radial o axial a la bomba. L'eix motor-impulsor ha de quedar en 
posició horitzontal. L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició. S'ha de comprovar si la tensió del motor 
correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 
Purga d’aire: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer 
amb mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per 
capilaritat al tub de coure. El seu eix principal ha de ser vertical. 
Dipòsit d’expansió: 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, 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 a absorbir la variació del volum d'aigua de la instal·lació, al sobrepassar en 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. 
Vàlvules: Poden anar muntades entre tubs o, depenen de la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades, en 
totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el 
seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs. 
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres 
accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal 
protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions 
de la D.F. 
Productes auxiliars: Reblert de la instal·laci.ó. La instal·lació ha de quedar emplenada i en condicions de funcionament, amb la quantitat i 
tipus de fluid caloportador especificades a la D.T. Els purgadors i totes les sortides d'aire han de quedar tancades un cop introduït el fluid 
caloportador. No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació. No poden quedar bosses d'aire en cap punt de la instal·lació. 
El fluid caloportador ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la instal·lació. La prova de servei ha d'estar feta. El fluid 
caloportador s'ha d'introduir al circuit pels punts previstos en la D.T. Les plaques no poden estar calentes en el moment de dur a terme la 
omplerta de la instal·lació. Per aquest motiu, les tasques d'omplerta s'han de fer amb els captadors ocults a la radiació solar. Els 
purgadors s'han de tancar en el moment en que comencin a sortir algunes gotes de fluid caloportador. S'han de recollir i netejar 
immediatament els vessaments de fluid que es produeixin. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels elements. 
Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuaments amb altres instal·lacions.  
La instal·lació s’ajustarà al que es descriu a la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
  
Verificació 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat i 
comprovació de la xarxa sota pressió estàtica màxima. Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes 
d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament  
ut captadors solars, acumuladors, intercanviadors, bombes, purgadors, dipòsits d’expansió, vàlvules. 
ml tubs, aïllament. 
m² pintura antioxidant. 
l líquid anticongelant. 
  
4 GEOTÈRMICA  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació de geotèrmia per tal d’augmentar l’eficàcia d’un sistema de calefacció i/o refrigeració. 
El sistema aprofita l’estabilitat de temperatura que hi ha a les capes més profundes de la terra per tal de realitzar l’intercanvi tèrmic en el 
subsòl, tant a l’estiu com a l’hivern. 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 2, Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento 
térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-
1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
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. RD 1218/2002, NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización. 
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos 
básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-
2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, 
los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
  
Components 
Unitats d’intercanvi geotèrmic: Poden ser: Panells plans, tubs amb bescanvi vertical, tubs amb bescanvi horitzontal.  
Bomba de calor: Sistema de generació de potència tèrmica, basat en una bomba de calor amb condensació/evaporació amb el subsòl, 
reversibles per a la generació d’aigua calenta o freda. Han de poder atendre la demanda d’ACS amb una temperatura de servei de 60ºC, 
mitjançant un acumulador annex, no sent el seu rendiment (COP) inferior a 4,3 tant en servei de calefacció com en refrigeració. La seva 
font energètica pot ser l’electricitat. Anirà connectada a les unitats d’intercanvi geotèrmic. A l’hivern s’extreu la calor de la terra per ficar-la 
dins a casa, i a l’estiu s’inverteix el cicle; s’extreu la calor de la casa per tornar-la a la terra. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació.  
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb el que hi ha indicat al projecte.  
  
Execució 
Unitats d’intercanvi geotèrmic: El bescanviador amb el subsòl, ha d’estar dimensionat per atendre la potència de bescanvi nominal de la 
bomba de calor geotèrmica escollida. La zona d’ubicació del bescanviador serà preferentment a l’espai exterior de la construcció. En cas 
de no disposar d’espai lliure a l’exterior, caldrà definir el tipus de bescanviador més adient per a ser construït dins del perímetre de la 
construcció, com ara panells, tubs verticals o tubs horitzontals. Es seguiran les prescripcions tècniques de l’industrial pel que fa a 
l’execució i posta en obra dels panells, tubs verticals o tubs horitzontals. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació 
no ha d'alterar les característiques dels elements. Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Per a fer 
la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 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.Tubs de coure: Connectats a pressió, totes 
les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió. 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. Soldat amb 
soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura 
d'aquest tipus. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el 
recorregut. 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 dels passamurs no hi pot quedar cap accessori. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. Tubs 
soterrats: Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar 
envoltades de sorra fina rentada o inerta. S'han de preveure registres i el traçat amb pendent pel seu buidatge o purga.  
Tubs de polietilè: Poden ser: Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C 
.Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C .Polietilè reticulat (EPR). 
Soldat (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè 
reticulat). Tubs soterrats: Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. Abans 
de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats 
en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 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 recolzar per a impedir el seu moviment. Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu 
interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (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 DF. 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. La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre 
un llit de sorra de riu. Per sobre hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el 
tub, cal piconar-les amb cura. Gruix del llit de sorra: - Polietilè extruït: >= 5 cm - Polietilè reticulat: >= 10 cm Gruix del reblert: (sense trànsit 
rodat): - Polietilè extruït: >= 60 cm - Polietilè reticulat: >= 50 cm Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm El tub s'ha de col·locar dins 
la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes als canvis de temperatura. Per tal de contrarestar 
les reaccions axials que es produeixen quan circula el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorats 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 allò especificat en el seu plec de condicions.  
Bomba de calor: Caldrà definir l’espai d’obra destinat a sala de màquines, tenint en compte que no es requereixen sortida de fums ni 
condicions especials de ventilació, emissió de sorolls ni de perillositat per a l’ús de combustibles. Situació de la bomba de calor i els seus 
elements associats ( dipòsit d’inèrcia si s’escau, acumulador ACS) a la sala de màquines. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de 
fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la 
instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. 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. La prova de servei ha d'estar feta. 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. 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. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions de la instal·lació i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat 
aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebaves que hi puguin 



haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de 
les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de 
servei. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint les 
especificacions de la D.F. 
Control i acceptació 
Connexions de cablejat , tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels elements. 
Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuaments amb altres instal·lacions. 
  
Verificacions 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. Posta en marxa de la instal·lació. 
  
Amidament i abonament  
ut de la bomba de calor i panell pla intercanviador. 
ml tubs de bescanvi vertical o horitzontal. 
  
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
1 APARELLS SANITARIS 
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta 
amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament.  
 
Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats de diferents maneres, sistemes de fixació 
utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, 
resines, fosa.  
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el 
forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas 
d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
Control i acceptació  
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es comprovaran 
les seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de 
recepció amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels 
aparells sanitaris amb el guix.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la col·locació dels aparells sanitaris i posterior 
col·locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte 
entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
Fases d'execució  
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà 
al marcat per un instal·lador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.  
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb silicona 
neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, tindran instal·lada presa de terra amb cable de 
coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant 
una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.  
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la 
instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar 
lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes 
d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu 
d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol 
horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.  
Control i acceptació 
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell definitiu de la 
banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb 
silicona neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran 
evitant la seva utilització i protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i brutícia.   
 
Amidament i abonament 
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i desguassos.  
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