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Per a la realització del plec de condicions dels diferents elements dissenyats, 

farem referencia als que genera automàticament el CYPE, on tal com es detalla 

en el document de pressupostos el preu es extret del generador de preus CYPE 

on allà mateix per cada element cercat especifica el plec a aplicar en cada cas 

de forma detallada. Nosaltres citarem la informació extreta de cada apartat 

necessari i posarem un enllaç per poder accedir de forma immediata i visualitzar 

el plec de condicions al que fem referencia i poder veure el tipus d’element 

utilitzat i com es durà a terme la instal·lació.  

 

BIGUES IPE 360 D’ACER S275: 

Plec de condicions específic obtingut de la següent referència: [1] 

 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS 

DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 

COMPONEN LA UNITAT D'OBRA: 

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades per peces simples de perfils 

laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb 

imprimació antioxidant, amb unions cargolades en obra, a una alçada de fins a 3 

m. 

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ: 

Execució: 

-CTE. DB-SE-A Seguretat estructural: Acer. 

-UNE-EN 1090-2. Execució d'estructures d'acer i alumini. Part 2: Requisits 

tècnics per a l'execució d'estructures d'acer. 

-Instrucció d'Acer Estructural (EAE). 

-NTE-EAV. Estructures d'acer: Bigues. 



 
 

 
 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE: 

Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR ABANS DE L'EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA: 

Del contractista: 

Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el 

programa de muntatge de l'estructura, basat en les indicacions del Projecte. 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ: 

Fase d’execució: 

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. 

Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les 

unions cargolades. 

Condicions de terminació: 

Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial 

serà l'adequat per al posterior tractament de protecció. 

CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDIONS D’ABONAMENT: 

Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats 

arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA: 

El preu inclou els cargols, els talls, els despuntaments, les peces especials, els 

casquets i els elements auxiliars de muntatge. 

 



 
 

 

BIGUES L 60x60x6 D’ACER S355: 

Plec de condicions específic obtingut de la següent referència: [2] 

 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS 

DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 

COMPONEN LA UNITAT D'OBRA: 

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 

Acer UNE-EN 10025 S355JR, en bigues formades per peces simples de perfils 

laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, 

acabat amb imprimació antioxidant, amb unions cargolades en obra, a una 

alçada de fins a 3 m. 

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ: 

execució: 

-CTE. DB-SE-A Seguretat estructural: Acer. 

-UNE-EN 1090-2. Execució d'estructures d'acer i alumini. Part 2: Requisits 

tècnics per a l'execució d'estructures d'acer. 

-Instrucció d'Acer Estructural (EAE). 

-NTE-EAV. Estructures d'acer: Bigues. 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE: 

Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR ABANS DE L'EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA: 



 
 

 
Del contractista: 

Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el 

programa de muntatge de l'estructura, basat en les indicacions del Projecte. 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ: 

Fase d’execució: 

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. 

Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les 

unions cargolades. 

Condicions de terminació: 

Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial 

serà l'adequat per al posterior tractament de protecció. 

 

CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDIONS D’ABONAMENT: 

Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats 

arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA: 

El preu inclou els cargols, els talls, els despuntaments, les peces especials, els 

casquets i els elements auxiliars de muntatge. 

 

 

 

 

 



 
 

 

PILARS HEB 300 D’ACER S355: 

Plec de condicions específic obtingut de la següent referència: [3] 

 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS 

DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 

COMPONEN LA UNITAT D'OBRA: 

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 

Acer UNE-EN 10025 S355JR, en bigues formades per peces simples de perfils 

laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb 

imprimació antioxidant, amb unions cargolades en obra, a una alçada de fins a 3 

m. 

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ: 

Execució: 

-CTE. DB-SE-A Seguretat estructural: Acer. 

-UNE-EN 1090-2. Execució d'estructures d'acer i alumini. Part 2: Requisits 

tècnics per a l'execució d'estructures d'acer. 

-Instrucció d'Acer Estructural (EAE). 

-NTE-EAV. Estructures d'acer: Bigues. 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE: 

Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR ABANS DE L'EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA: 



 
 

 
Del contractista: 

Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el 

programa de muntatge de l'estructura, basat en les indicacions del Projecte. 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ: 

Fase d’execució: 

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. 

Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les 

unions cargolades. 

Condicions de terminació: 

Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial 

serà l'adequat per al posterior tractament de protecció. 

CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDIONS D’ABONAMENT: 

Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats 

arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA: 

El preu inclou els cargols, els talls, els despuntaments, les peces especials, els 

casquets i els elements auxiliars de muntatge. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FONAMENTS ESTRUCTURALS: 

Sabata de fonamentació de formigó en massa: 

Plec de condicions específic obtingut de la següent referència: [4] 

 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS 

DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 

COMPONEN LA UNITAT D'OBRA: 

Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies 

agressives, es triarà el ciment adequat per a la fabricació del formigó, així com 

el seu dosatge i permeabilitat. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 

Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20 / 

B / 20 / I fabricat en central i abocada des de camió. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ: 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

-Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

Execució: 

-CTE. DB-SE-C Seguretat estructural: Fonaments.  

-NTE-CSZ. Fonamentacions superficials: Sabates. 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE: 

Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR ABANS DE L'EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA: 



 
 

 
Del suport: 

Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un 

plànol de suport horitzontal i una superfície neta. 

Ambientals: 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, 

existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40 ° C o es prevegi 

que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambient per 

sota dels 0 ° C. 

Del contractista: 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis 

bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període 

d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements 

sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ: 

Fase d’execució: 

Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que 

es recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i 

enrasament de fonaments. Curat del formigó. 

Condicions de terminació: 

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La 

superfície quedarà sense imperfeccions. 

 

CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDIONS D’ABONAMENT: 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 

incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA: 

El preu no inclou l'encofrat. 



 
 

 
 

Sistema d’encofrat:  

Plec de condicions específic obtingut de la següent referència: [5] 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 

Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per sabata de 

fonamentació, format per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i 

posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Fins i tot elements de sustentació, 

fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant 

per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ: 

Execució: Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE: 

Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, segons documentació gràfica 

de Projecte. 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR ABANS DE L'EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA : 

Del suport: 

Abans de procedir a l'execució dels encofrats cal assegurar-se que les 

excavacions estan no només obertes, sinó en les condicions que convingui a les 

característiques i dimensions de l'encofrat. 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ: 

Fase d’execució: 



 
 

 
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid 

desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de 

sustentació, fixació i recolzament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. 

Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 

Condicions de terminació: 

Les superfícies que vagin a quedar vistes no presentaran imperfeccions. 

 

CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDIONS D’ABONAMENT: 

Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment 

executada segons especificacions de Projecte. 

 

 

FORJATS: 

Plec de condicions específic obtingut de la següent referència: [6] 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 

Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb alçada lliure de planta de fins 

a 3 m, cantell 10 cm, realitzada amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en 

central, i abocada amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia 

aproximada de 21 kg / m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, 

amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant de 

taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 

usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de 

muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals 

metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Fins i tot nervis i cèrcols perimetrals de 

planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació de líquid desencofrant i agent 

filmogen per al curat de formigons i morters. 

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ: 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 



 
 

 
-Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: 

-Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

-NTE-EME. Estructures de fusta: Encofrats. 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE: 

Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels 

cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits 

de superfície major de 6 m². 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR ABANS DE L'EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA: 

Ambientals: 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, 

existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40 ° C o es prevegi 

que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambient per 

sota dels 0 ° C. 

Del contractista: 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis 

bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període 

d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements 

sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ: 

Fase d’execució: 

Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig 

de la geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb 

separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i 

anivellament de la capa de compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del 

sistema d'encofrat. 



 
 

 
Condicions de terminació: 

La llosa serà monolítica i transmetrà correctament les càrregues. La superfície 

quedarà uniforme i sense irregularitats. 

 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT: 

S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el 

càlcul. 

 

CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDIONS D’ABONAMENT: 

Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del 

perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 

deduint els buits de superfície major de 6 m². 

 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA: 

El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en 

taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, 

però no inclou els pilars. 

 

 

RAMPES: 

Plec de condicions específic obtingut de la següent referència: [7] 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 

Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb alçada lliure de planta de fins 

a 3 m, cantell 10 cm, realitzada amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en 

central, i abocada amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia 

aproximada de 21 kg / m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, 

amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant de 

taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 



 
 

 
usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de 

muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals 

metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Fins i tot nervis i cèrcols perimetrals de 

planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació de líquid desencofrant i agent 

filmogen per al curat de formigons i morters. 

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ: 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

-Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: 

-Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

-NTE-EME. Estructures de fusta: Encofrats. 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE: 

Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels 

cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits 

de superfície major de 6 m². 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR ABANS DE L'EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA: 

Ambientals: 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, 

existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40 ° C o es prevegi 

que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambient per 

sota dels 0 ° C. 

Del contractista: 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis 

bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període 

d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements 

sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 



 
 

 
 

PROCÉS D'EXECUCIÓ: 

Fase d’execució: 

Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig 

de la geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb 

separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i 

anivellament de la capa de compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del 

sistema d'encofrat. 

Condicions de terminació: 

La llosa serà monolítica i transmetrà correctament les càrregues. La superfície 

quedarà uniforme i sense irregularitats. 

 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT: 

S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el 

càlcul. 

 

CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDIONS D’ABONAMENT: 

Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del 

perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 

deduint els buits de superfície major de 6 m². 

 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA: 

El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en 

taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, 

però no inclou els pilars. 

 

 



 
 

 

COBERTA: 

Plec de condicions específic obtingut de la següent referència: [8]  

 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS 

DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 

COMPONEN LA UNITAT D'OBRA: 

Impermeabilització asfàltica: s'evitarà el seu contacte amb olis, greixos, petrolis i 

dissolvents. Es prestarà especial atenció a les incompatibilitats d'ús que 

s'especifiquen en les fitxes tècniques dels diferents elements que poguessin 

compondre la coberta (suport resistent, formació de pendents, barrera de vapor, 

aïllament tèrmic, impermeabilització i capes separadores). 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 

Coberta plana no transitable, no ventilada, auto protegida, tipus convencional, 

pendent del 1% al 15%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de 

tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de 

10 cm d'espessor medi a base d'argila expandida, abocada en sec i consolidada 

en la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a 

compressió de 1 MPa i amb una conductivitat tèrmica de 0,087 W / (mK); acabat 

amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm 

d'espessor, arremolinada i neta, sobre forjat de formigó armat (no inclòs en 

aquest preu); AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid de llana mineral soldable, 

hidrofugada, segons UNE-EN 13162, revestit amb betum asfàltic i film de 

polipropilè termofusible, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica> = 1,3 m²K / 

W, conductivitat tèrmica 0,038 W / (mK); IMPERMEABILITZACIÓ: tipus 

monocapa, adherida, formada per una làmina de betum modificat amb elastòmer 

SBS, LBM (SBS) -50 / G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i 

estabilitzat de 150 g / m², amb autoprotecció mineral de color gris totalment 

adherida amb bufador. 

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ: 

Execució: 

-CTE. DB-HS Salubritat. 



 
 

 
-CTE. DB-SI Seguretat en cas d'incendi. 

- NTE-QAN. Cobertes: Terrats no transitables. 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE: 

Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 

Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plafons perimetrals que la 

limiten. 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR ABANS DE L'EXECUCIÓ DE 

LES UNITATS D'OBRA: 

Del suport: 

Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està 

neta i manca de restes d'obra. Es comprovarà que els paraments verticals de 

cassetó, plastrons perimetrals i altres elements constructius es troben acabats. 

Ambientals: 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior 

a 50 km / h, havent d'aplicar-se en unes condicions tèrmiques ambientals que es 

trobin dintre dels marges prescrits en les corresponents especificacions 

d'aplicació. 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ: 

Fase d’execució: 

Replanteig dels punts singulars. Replanteig de les pendents i traçat de tremujals, 

aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, 

aiguafons i juntes amb mestres de maó. Reblert de juntes amb poliestirè 

expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins a arribar al nivell de 

coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment. Abocat, estesa 

i reglejat de la capa de morter de regularització. Revisió de la superfície base en 

la qual es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica 

a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Neteja i preparació de la 

superfície. Col·locació de la impermeabilització.  



 
 

 
Condicions de terminació: 

Seran bàsiques les condicions d'estanqueïtat i continuïtat de la 

impermeabilització. 

 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT: 

No es rebran ni donaran suport sobre la coberta elements que poguessin danyar-

la o dificultar el seu desguàs. 

 

CRITERI DE MESURA EN OBRA I CONDIONS D’ABONAMENT: 

Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 

especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plafons 

perimetrals que la limiten. 
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