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PROJECTE PER A LA REALITZACIÓ DE REPARACIONS VÀRIES AL MERCAT MUNICIPAL 

DE MORERA-POMAR 
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1. ANTECEDENTS

El present projecte s’emmarca dins d’una sèrie d’actuacions encaminades a reparar diverses 

instal·lacions municipals, en aquest cas del mercat municipal de Morera-Pomar. 

2. DADES BÀSIQUES DE L’ACTUACIÓ

Situació: Mercat de Morera-Pomar, Avinguda primer de Maig s/n 

Tipus d’obra: Reparacions  

Superfície aproximada de l’actuació: 700 m2 

Promotor: Ajuntament de Badalona 

Gestor: Ajuntament de Badalona /Engestur  

3. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ

L’objecte d’aquesta actuació és donar compliment a les demandes dels responsables 

municipals de fer una sèrie d’actuacions en el mercat municipal Morera-Pomar, encaminades a 

netejar i restituir el seu aspecte exterior, millorar les instal·lacions existents adequant l’espai 

interior i reparar els desperfectes causats pel pas del temps. 

Les diferents actuacions seran: 

- Pel que fa a l’espai interior, es proposa eliminar una de les illes centrals, que afecte a 6 
parades existents, així com les corresponents instal·lacions d’aigua i electricitat.

- Quant al sanejament de les instal·lacions, es proposa la substitució de dues canals de 
desguàs del terra, actualment rovellades i trencades, per un altres d’acer inoxidable. 
També s’enderrocarà el revestiment de gero de la paret a la zona de serveis, que ara 
està apuntalat i es col·locarà un marc metàl·lic.

- Neteja y sanejament de les plaques de policarbonat de la façana lateral. Substitució de 
segellats i formació de drenatge per a l’evacuació de l’aigua acumulada.

- En un altre ordre de coses, es demana netejar les canals i baixants de recollida d’aigües 
de la coberta i segellar les juntes.

- Quant a la façana principal, es proposa sanejament i pintat del tancament metàl·lic, 
incloent la neteja de graffitis existents i la reparació de les plaques de deployé i de 
vidres trencats.

- Millorar el nivell d’il·luminació en l’accés principal, afegint dos focus nous a sobre la 
porta. 
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4. FOTOS ESTAT ACTUAL

Façana principal 

Façana lateral 
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Illa a enderrocar i canal existent 

Porxo exterior 

5. CONSTRUCCIÓ

Pintat i neteja de façanes i reparació d’elements metàl·lics i vidres trencats 

- Desmuntatge de les planxes tipus deployé de la façana principal emmarcades amb

perfils angulars perimetrals,  i substitució per un altres de les mateixes

característiques.

- Neteja i preparació de la superfície metàl·lica, incloent esborrat de graffitis, i posterior

esmaltat de poliuretà dels perfils galvanitzats, amb mitjans manuals. Tot amb la

previsió de mitjans auxiliar per a treballs en alçada.

- Substitució de vidres armats trencats des de la cara interior de façana principal.
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- Neteja de les planxes de policarbonat de la façana lateral cap a av. Primer de maig.

Aspirat de la brutícia existent en l’espai entre les planxes de policarbonat i la reixa

exterior. S’inclouran sobreeixidors de sortida d’aigua i es repassaran els segellats entre

planxes.

- Es farà un tractament particular de les zones que hi ha graffitis sobre parets de totxana

amb producte decapant, imprimació antigraffiti i vernís protector.

Reparacions de revestiments 

- Nou paviment a la zona de l’illa de parades a enderrocar. Es tracta bàsicament de

reposar el paviment a la zona afectada. Es netejarà el suport, eliminant material

sobrant i preparà la base per a la col·locació del nou paviment de terratzo amb morter

ciment, model igual o similar a l’existent.

- Paret zona de serveis. Es repararan les esquerdes i desperfectes, provocades per

l’enderroc de la paret de gero, amb un sanejament i reblert amb massilla epoxi per a

suports de totxana, i es col·locarà un marc metàl·lic de remat per tal de donar bon

aspecte a la zona.

Instal·lacions 

- Per a la millora de la instal·lació d’aigües pluvials, es netejaran les canals de recollida

de la coberta i es desembussaran els baixants. A continuació es segellaran les juntes

entre canals i s’aplicarà pintura impermeable a totes les cares del perfil de la canal.

- Enderroc i anul·lació  de les instal·lacions d’aigua i llum corresponents a la zona de l’illa

enderrocada amb la corresponent modificació de les xarxes generals de

subministrament.

- Instal·lació de dos punts de llum en façana principal exterior i comprovació de línies

d’enllumenat per tal d’aprofitar la instal·lació existent o realitzar les modificacions

oportunes.

6. PLA D’OBRES

El termini d’execució de l’actuació projectada es d’1 mes, a comptar des de la signatura de 

l’acta de replanteig. 

La garantia de l’obra serà d´un any des de la signatura de l’acta de recepció per part dels 

tècnics municipals. 
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7. PRESSUPOST 

El pressupost d’execució per contracte (PC) després d’aplicar  els coeficients de despeses 

generals (13 %), el benefici industrial (6 %) i  l’IVA  (21 %) al pressupost d’execució material 

(PEM)  s’estima en  74.992,29 €  (IVA inclòs). 

Aquest pressupost coincideix amb el pressupost per coneixement de l’Administració ( PCA). 

 

8. SEGURETAT I SALUT 

Segons el R.D. 1627/1997 de disposicions mínimes de Seguretat i Salut en obres de 

construcció, abans de l’inici de l’actuació, haurà de presentar el contractista un Pla de 

Seguretat i Salut que contempli tots els treballs inclosos en la memòria, que haurà de ser 

aprovat per el coordinador de l’obra en fase d’execució. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beatriz Merino Rodríguez 

Arquitecte de l’empresa Municipal Engestur 

 

 

 

 

 

Badalona, a la data de la signatura digital 
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PROJECTE PER A LA REALITZACIÓ DE REPARACIONS VÀRIES AL MERCAT MUNICIPAL DE LA MORERA-POMAR. 

  
1 -  Tipus 1 
 
1A23 -  Familia A23 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Fusteria interior col·locada, formada per bastiment, folrat o no, porta d'una fulla batent i 

tapajunts, amb o sense revestiment de pintura. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del bastiment 

- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 

- Fixació directament sobre l'obra de fàbrica a mida que aquesta es va aixecant 

- Presentació de la fulla 

- Col·locació de la ferramenta 

- Fixació definitiva de la fulla 

- Neteja i protecció 

- Replanteig del tapajunts 

- Fixació dels perfils del tapajunts 

- Segellat dels forats i junts 

- Pintat de les superfícies de fusta, en el seu cas 

- Neteja de tots els elements 

Per a bastiment de base folrat: 

- Preparació del bastiment de base 

- Replanteig de les peces que conformen el folre 

- Ajust i col·locació definitiva 

- Col·locació de massilla als forats dels claus 

- Neteja i protecció 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt ha d'estar ben aplomat, sense deformacions, al nivell i al pla previstos. 

Ha d'estar travat a l'obra i la unió ha de resistir els esforços produïts per l'accionament de 

la porta. 

Tots els forats de la fusteria originats per les proteccions del bastiment durant l'obra, les 

fixacions del tapajunts, etc., han de quedar segellats. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 

El tapajunts ha de cobrir de forma contínua el junt entre el bastiment i el parament acabat de 

la paret. 

El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat. 

Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària. 

La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició. 

Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts. 

Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 

Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Aplomat:  ± 2 mm 

- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 

BASTIMENT FOLRAT: 

Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una 

sola peça del folre. 

El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat. 

El folre dels travessers ha de quedar horitzontal. 

Els tapajunts han de cobrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el 

revestiment de la paret. 

El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base. 

ACABAT PINTAT: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 

només s'hagin pintat les visibles. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de 

condicions. 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer 

una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es 

compleix el plec de condicions de l'operació. 

Els components s'han de col·locar de manera es garanteixi la protecció contra els impactes 

durant tot el procés constructiu i que es mantingui l'escairat fins que el conjunt quedi ben 

travat a l'obra. 

ACABAT PINTAT: 

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 

mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 

fustes dures. 

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 

característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 

massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 

vetes i eliminar la pols. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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4 -  CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ  
 
4J -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I REG 
 
4J11 -  Familia J11 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lacions diverses de fontaneria corresponents a la part comunitària de l'edifici. 

S'han contemplat les partides d'obra següents: 

- Nova escomesa soterrada amb tub de coure 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la nova escomesa soterrada amb tub de coure: 

- Formació de solera de formigó per suportar el caixó ceràmic de l'escomesa 

- Formació de caixó ceràmic 

- Estesa de llit de sorra a dintre del caixó sobre el que descansarà el tub 

- Pintat del tub abans de col·locar-lo a dintre del caixó 

- Col·locació del tub de coure de l'escomesa i reblert de la resta del calaix fins a la rasant 

prevista 

CONDICIONS GENERALS: 

Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la 

DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF. 

Les unions han de ser estanques a la pressió de prova i a la de funcionament. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 

aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i 

accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

ESCOMESA SOTERRADA AMB TUB DE COURE: 

La solera de formigó no ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada de la solera ha d'estar reglejada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

La paret del calaix de ceràmica ha de ser estable, plana i aplomada. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

Totes les unions i canvis de direcció del tub de coure de l'escomesa s'han de fer únicament 

per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat. 

El pintat del tub ha de ser uniforme al llarg de tota la superfície. No hi ha d'haver 

fissures, bosses ni d'altres defectes. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 

per la DF. 

El muntatge de cadascun dels components que conformen la instal·lació s'ha de fer seguir les 

instruccions de la documentació tècnica del fabricant corresponent així com prescripcions dels 

reglaments vigents. 

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 l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 

pressió de servei. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les 

especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les feines es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de tubs, cables, etc.). 

ESCOMESA SOTERRADA AMB TUB DE COURE: 

El formigonament de la solera i la formació del caixó ceràmic s'han de fer a una temperatura 

ambient entre 5°C i 40°C. 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient 

entre 5°C i 40°C. 
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S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 

mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

Les parets del calaix s'han d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 

cedeixin aigua al morter. Les peces s'han de col·locar enllardades. 

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. 

Abans d'aplicar el revestiment de protecció, s'ha de netejar la superfície del tub de pols, 

taques, greixos, òxid, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ESCOMESA SOTERRADA AMB TUB DE COURE: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

4J -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I REG 
 
4J4 -  INSTAL·LACIONS INTERIORS PARTICULARS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació de lampisteria en cambra higiènica equipada amb lavabo, inodor, plat de dutxa i 

acumulador elèctric. No s'inclou la col·locació dels aparells sanitaris, ni la xarxa de 

desguassos.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Obertura de regates per a encastar els tubs 

- Col·locació dels tubs a l'interior de les regates i execució de totes les unions 

- Muntatge de l'acumulador elèctric i connexió amb la xarxa elèctrica i la hidràulica 

- Col·locació de les claus de pas 

- Tapat de les regates 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la 

DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.  

Les unions han de ser estanques a la pressió de prova i a la de funcionament.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 

aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i 

accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  

OBERTURA DE REGATES:  

Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.  

No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.  

COL·LOCACIÓ DELS TUBS ENCASTATS A DINTRE DE LES REGATES:  

Totes les unions i canvis de direcció del tub de coure de l'escomesa s'han de fer únicament 

per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.  

Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  

Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció 

adequada, que permeti la lliure dilatació.  

S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al 

seu buidatge o purga.  
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Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

ACUMULADOR 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.  

Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les 

especificacions del seu plec de condicions.  

L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.  

L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.  

CLAU DE PAS:  

L'aixeta ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista i centrada 

amb l'especejament de l'enrajolat.  

L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 

defecte, la indicada per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat a l'apartat Descripció, on s'enumeren les 

operacions incloses a la unitat d'obra.  

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de 

condicions.  

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer 

una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es 

compleix el plec de condicions de l'operació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

ACUMULADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCALAFADORS I ACUMULADORS ACS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova 

d'estanqueitat).  

- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i 

sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la 

seguretat.  

- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa 

de recollida de condensats.    

- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.  

- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements 

de seguretat.  

- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb 

escalfador d'aigua centralitzat.  

- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la 

mateixa.  

- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCALFADORS I ACUMULADORS ACS:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCALFADORS I ACUMULADORS ACS:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCALFADORS I ACUMULADORS 

ACS:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a 

canviar tot el material afectat. 
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En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 

d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E3 -  FONAMENTS 
 
E3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les 

rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície ha de ser plana i anivellada.  

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 

granulat.  

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa: - 30 mm  

- Nivell: +20 / - 50 mm  

- Planor:  ± 16 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 

neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 

o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer 

la capa de neteja.  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 

durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.  

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  

- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 
  

_______________________________________________________________

mailto:engestur@engestur.cat


Liszt, 36 08917 Badalona 
Telèfon: 934 608 400 

Fax: 934 600 412 
engestur@engestur.cat 

www.engestur.cat 

 

8 
 

 

_____________ 
 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E612 -  Familia 612 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares 

vistes, col·locades amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Paret de tancament recolzada 

- Paret de tancament passant 

- Paret divisòria 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser no estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-

DB-F i la DT del projecte. 

Ha de ser estable, plana i aplomada. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més 

petit que el través de la peça. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la 

norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, 

morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 

condició. 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la 

part superior, si la DF no fixa altres condicions. 

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la 

modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts 

singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la 

mateixa modulació. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 

hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 

reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 

l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 

paret. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la 

taula 4.8 del DB-SE-F 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la 

taula 2.1 del DB-SE-F. 
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Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos: 

     - Parcials:  ± 10 mm 

     - Extrems:  ± 20 mm 

- Planor: 

     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades: 

     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 

fixades al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 

com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 

executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 

assegurar les parts que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 

dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 

cedeixin aigua al morter. 

Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 

fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 

paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 

a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 

brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 

la unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del 

projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del 

director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i 

demés normativa vigent d'aplicació. 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries 

per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
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productes, elements i sistemes constructius. 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels 

següents punts: 

     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

     - Humitat dels maons. 

     - Col·locació de les peces. 

     - Obertures. 

     - Travat entre diferents parets en junts alternats. 

     - Regates. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E614 -  Familia 614 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, 

col·locades amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Envà o paredó de tancament 

- Envà o paredó de tancament passant 

- Envà o paredó interior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 

condició. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la 

part superior, si la DF 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 
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cada planta. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos: 

     - Parcials:  ± 10 mm 

     - Extrems:  ± 20 mm 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

- Planor de les filades: 

     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total 

     - Paret vista:  ± 2 mm/m 

     - Paret per a revestir:  ± 3 mm/m 

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT: 

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 

hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 

reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 

l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 

paret. 

Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les 

cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada 

ha de ser per filades alternatives. 

No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. 

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 

fixades al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 

com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no 

estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades 

alternatives. 

ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR: 

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 

hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 

reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 

l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 

paret. 

Fondària de les regates: 

+--------------------------------------+ 

¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 

¦----------------¦---------------------¦ 

¦         4      ¦       <= 2          ¦ 

¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 

¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 

¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 

¦         9      ¦       <= 4          ¦ 

¦        10      ¦       <= 5          ¦ 

+--------------------------------------+ 

Regates : 

- Pendent:  >= 70° 

- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 

- Separació dels marcs:  >= 20 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 

executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 

assegurar les parts que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 

cedeixin aigua al morter. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit 
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de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels 

junts horitzontal i vertical. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 

fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 

paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 

a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 

brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 

la unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del 

projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del 

director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i 

demés normativa vigent d'aplicació. 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels 

següents punts: 

     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

     - Humitat dels maons. 

     - Col·locació de les peces. 

     - Obertures. 

     - Travat entre diferents parets en junts alternats. 

     - Regates. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E65 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
E652 -  ENVANS DE GUIX LAMINAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb 

muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig dels perfils de l'entramat 

- Col·locació i fixació dels perfils al parament  

- Col·locació banda acústica  

- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas  

- Replanteig dels perfils 

- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 

- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les plaques als perfils 

- Segellat dels junts  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). 

Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables 

en les làmines de paper.  

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 

segellats degudament amb màstic per a junts.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En 

qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm.  

Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal 

d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  

El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.  

Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.  

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  

El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  

Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.  

En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el 

mateix muntant.  

Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  

Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  

Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig parcial:  ± 2 mm  

- Replanteig total:  ± 2 mm  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  

- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  

- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, 

inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  

Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han 

de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, 

amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  

Queden expressament proscrites les trobades a biaix de 

cartabó en el muntatge de la perfileria.  
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La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 

fixar-les al suport.  

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de 

ser la correcta.  

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 

operacions incloses a la unitat d'obra.  

Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les 

tasques realitzades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 

a part.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig inicial  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de 

l'entramat metàl·lic.  

- Comprovació de la geometria del parament vertical  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E82B -  Familia 82B 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en 

faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors. 

S'han considerat els revestiments següents: 

- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït 

S'han considerat els morters següents: 
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- Morter adhesiu 

- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 

l'aplomat previstos. 

El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en 

tota la superfície. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 

suficient per tal que no s'esquerdi. 

S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves 

prestacions. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, 

eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions. 

Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua 

entre les peces i el parament. 

Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb 

silicona. 

Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2 

Distància entre junts de dilatació: 

- Parament interior:  <= 8 m 

- Parament exterior:  <= 3 m 

Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm 

Gruix del morter: 

- Morter:  10-15 mm 

- Morter adhesiu:  2-3 mm 

ENRAJOLAT: 

Els junts del revestiment han de ser rectes. 

Amplària dels junts: 

- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 

- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: 

     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 

     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m 

- Amplària junts: 

     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada: 

          - Parament interior  ± 0,5 mm 

          - Parament exterior  ± 1 mm 

     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm 

     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 

- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 

velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen 

aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han 

d'enderrocar i refer les parts afectades. 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

ENRAJOLAT: 

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 

L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals 

solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu. 

El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les 

instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre 
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superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  

(les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 

fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 

també aquests paraments. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament al parament. 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport. 

- Rejuntat dels junts. 

- Neteja del parament 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 

revestiment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E84 -  CELS RASOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 
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EXECUTADES 

 

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 

estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com 

ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.  

S'han considerat els materials següents:  

- Plaques d'escaiola  

- Plaques de fibres minerals o vegetals  

- Plaques de guix laminat i transformats  

- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques  

- Làmel·les de PVC o metàl·liques  

- Taulers de partícules aglomerades amb ciment  

- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)  

- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres  

- Plaques de fusta  

S'han considerat els tipus de cel ras següents:  

- Per a revestir, sistema fix  

- De cara vista, sistema fix  

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist  

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de 

la trama de perfils, etc. 

- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels 

perfils de la trama de suports 

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, 

segons el sistema utilitzat 

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu  

CONDICIONS GENERALS:  

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 

El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material 

d'aquesta. 

El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 

Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el 

constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els 

sistemes. 

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, 

llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de 

resistència del sistema de suports.  

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 

ortogonalment. 

Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils 

principals. 

Les peces del cel ras han d'estar alineades. 

El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 

recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.  

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 

trencades, escantonades ni tacades.  

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el 

cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la 

del cel ras.  

Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no 

superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les 

plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició 

relativa de la perforació.  

Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de 

donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les 

característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i 

la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  

- 2 mm/m 

- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció  

- Nivell: ± 5 mm  

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil 
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fixat a les parets, a tot el perímetre.  

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 

segellats degudament amb màstic per a junts.  

S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de 

l'entramat sigui l'exigida.  

REGISTRES:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.  

El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments 

obertura i tancament.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al 

nivell i al pla previstos.  

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  

El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació 

per cada costat.  

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 5 mm 

- Nivell previst: ± 2 mm 

- Horitzontalitat: ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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.  

Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:  

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel 

ras 

- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de 

formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 

- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 

- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 

- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les 

fixacions superior  i inferior 

- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 

- La llargària màxima del vol de les carreres principals 

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i 

la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, 

corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)  

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i 

a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.  

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat 

un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons 

trencats, formigons esquerdats, etc.)  

REGISTRES:  

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o 

del suport al qual estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 

impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 

ben travat a l'obra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

REGISTRES:  

Unitat de registre col·locat segons les especificacions de 
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la DT.   

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de 

suspensió.  

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot 

fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de 

càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del 

forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de 

la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.  

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la 

resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions 

dels perfils vistos.  

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, 

etc.  

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts 

singulars.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel 

ras.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 

del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de 

plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en 

perforacions del cel ras.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E84 -  CELS RASOS 
 
E844 -  CELS RASOS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 

estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com 

ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
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S'han considerat els materials següents: 

- Plaques de guix laminat i transformats 

S'han considerat els tipus de cel ras següents: 

- Per a revestir, sistema fix 

- De cara vista, sistema fix 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de 

la trama de perfils, etc. 

- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils 

de la trama de suports 

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, 

segons el sistema utilitzat 

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 

CONDICIONS GENERALS: 

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 

El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material 

d'aquesta. 

El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 

Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el 

constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els 

sistemes. 

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, 

llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de 

resistència del sistema de suports. 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 

ortogonalment. 

Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils 

principals. 

Les peces del cel ras han d'estar alineades. 

El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 

recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 

trencades, escantonades ni tacades. 

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el 

cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la 

del cel ras. 

Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no 

superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les 

plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició 

relativa de la perforació. 

Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de 

donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les 

característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i 

la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: 

     - 2 mm/m 

     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 

- Nivell: ± 5 mm 

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el 

perímetre. 

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 

segellats degudament amb màstic per a junts. 

S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de 

l'entramat sigui l'exigida. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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. 

Les instruccions del subministrador han d'incloure com 

mínim els aspectes següents: 
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- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel 

ras 

 

- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de 

formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 

- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 

- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 

- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les 

fixacions superior  i inferior 

- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 

- La llargària màxima del vol de les carreres principals 

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la 

posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, 

corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i 

a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat 

un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons 

trencats, formigons esquerdats, etc.) 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de 

suspensió. 

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot 

fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del 

forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la 

fixació, i si està indicat, el parell d'acollament. 

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la 

resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions 

dels perfils vistos. 

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel 

ras. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no 

conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 

mailto:engestur@engestur.cat


Liszt, 36 08917 Badalona 
Telèfon: 934 608 400 

Fax: 934 600 412 
engestur@engestur.cat 

www.engestur.cat 

 

22 
 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques 

i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions 

del cel ras. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E866 -  Familia 866 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents 

materials, col·locats a l'obra. 

S'han considerat els materials següents: 

- Planxes de suro col·locades amb adhesiu. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície de suport 

- Col·locació de l'adhesiu 

- Col·locació de les peces 

- Acabat final de la superfície 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes 

superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.). 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 

No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. 

Les peces s'han de col·locar a tocar. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 2 mm/2 m 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 

- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. 

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i aplomat que 

s'exigeixin al parament acabat. 

El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 

L'adhesiu s'ha d'estendre i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 

Un cop acabada la col·locació, s'ha d'aplicar l'acabat final de superfície, en el seu cas. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 

d'acord amb els criteris següents: 
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície de suport. 

- Col·locació de l'adhesiu. 

- Col·locació de les peces. 

- Acabat final de la superfície. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar 

l'execució de la unitat. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 

del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
E898 -  Familia 898 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de 

fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició 

de la pintura d'acabat 
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- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 

24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 

instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 

i l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 

lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 

durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha 

de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 

de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 

superfície s'ha d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que 

s'hagin embrutat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
E89A -  PINTAT D'ELEMENTS DE TANCAMENT 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de superfícies següents:  

- Superfícies de fusta  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus 

adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 

només s'hagin pintat les visibles.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 

24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 

instruccions del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 

i l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 

lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 

durant i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES DE FUSTA:  

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 

mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 

fustes dures.  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 

característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 

massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 

vetes i eliminar la pols.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 

de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 

antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  

m2 de superfície de cada cara del tancament practicable 

tractat segons les especificacions de la DT amb les 
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deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 

envidrada de:  

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  

En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 

2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EAM2 -  Familia AM2 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tancament de vidre d'obertura automàtica, amb vidre laminar, perfils d'alumini, radars 

detectors de presència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament, col·locat 

i connexionat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos 

- Segellat dels vidres fixos 

- Col·locació i ancoratge de l'estructura autoportant 

- Muntatge de la porta 

- Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat elèctric 

- Equilibrat de la porta 

- Neteja del conjunt 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. 

Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós. 

Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 

No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i 

formigó. 

La ferramenta de penjar i de seguretat, ha de tenir les 

dimensions i característiques adequades a la superfície i 
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pes de les fulles. 

Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada 

a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les 

instruccions del fabricant. 

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. 

Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en 

emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts. 

Cavalcament de les fulles amb les llunes laterals:  22 mm 

Franquícia de les fulles: 

- Franquícia superior:  3 mm 

- Franquícia inferior:  7 mm 

- Franquícia entre les fulles:  2 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat:  ± 2 mm 

- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm 

- Alineació de la ferramenta de penjar i guia:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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. 

Un cop col·locat s'ha de comprovar que el seu funcionament es correcte en les quatre posicions 

del quadre de comandament. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EAP3 -  Familia AP3 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Bastiments de base per a folrar 

- Bastiments de base per a pintar 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva 

- Neteja i protecció 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions 

dels angles, al nivell i al pla previstos. 

mailto:engestur@engestur.cat


Liszt, 36 08917 Badalona 
Telèfon: 934 608 400 

Fax: 934 600 412 
engestur@engestur.cat 

www.engestur.cat 

 

28 
 

 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 

Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment 

per mitjà de fixacions mecàniques. 

Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 

Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm 

Nombre ancoratges al cabiró superior: 

- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 

- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 

- Amplària > 175 cm:  4 

Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Aplomat:  ± 3 mm 

- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del 

parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del 

tapajunts. 

S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 

impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 

ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials 

adequats (massilles, tacs, etc.). 

El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la 

unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o 

inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EAPL -  Familia APL 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Bastiments de base per a folrar 

- Bastiments de base per a pintar 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva 

- Neteja i protecció 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions 
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dels angles, al nivell i al pla previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 

Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment 

per mitjà de fixacions mecàniques. 

Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 

Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm 

Nombre ancoratges al cabiró superior: 

- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 

- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 

- Amplària > 175 cm:  4 

Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Aplomat:  ± 3 mm 

- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del 

parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del 

tapajunts. 

S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 

impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 

ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials 

adequats (massilles, tacs, etc.). 

El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la 

unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o 

inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EAQD -  Familia AQD 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, 

pany, etc. 

S'han considerat les portes següents: 

- Interiors 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Presentació de la porta 

- Rectificació si cal 

- Col·locació de la ferramenta 

- Fixació definitiva 

- Neteja i protecció 
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CONDICIONS GENERALS: 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 

La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Aplomat:  ± 3 mm 

- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 

- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 

PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 

Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 

Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 

del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EAQV -  Familia AQV 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

EXECUTADES 
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Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, 

pany, etc. 

S'han considerat les portes següents: 

- D'armari 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Presentació de la porta 

- Rectificació si cal 

- Col·locació de la ferramenta 

- Fixació definitiva 

- Neteja i protecció 

CONDICIONS GENERALS: 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 

La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Aplomat:  ± 3 mm 

- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 

- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 

Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 

PORTES D'ARMARI: 

Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3 

Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2 

Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 

del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 

 

 
  

_______________________________________________________________
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_____________ 
 
  
 
  

EAZ1 -  Familia AZ1 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Perfils de fusta per a cobrir la junta entre el bastiment i el parament acabat de la paret, 

col·locats amb puntes, tapades amb massilla. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fixació dels perfils 

- Segellat dels forats de la porta 

CONDICIONS GENERALS: 

El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat. 

Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària. 

La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició. 

Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre les arestes del bastiment:  ± 1 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EC1K -  Familia C1K 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de mirall. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Adherit sobre tauler de fusta 

- Amb fixacions mecàniques al parament 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Adherit sobre tauler de fusta: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 

- Neteja final 
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Col·locació amb fixacions mecàniques: 

- Neteja del suport 

- Replanteig dels punts de fixació 

- Col·locació del mirall 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 

dilatacions o deformacions del suport. 

El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 

Ha de quedar ben fixat al suport. 

Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a 

la cara vista ni a la posterior. 

Distància entre els miralls:  >= 1 mm 

ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA: 

No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de 

protecció del mirall. 

FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT: 

Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte 

directe amb el mirall. 

Distància dels forats de subjecció al perímetre:  >= 5 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir 

condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EEM3 -  Familia EM3 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Encastats 

- Muntats a la finestra 

- Muntats en conducte 

- Muntats en teulada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Extractors muntats a la finestra: 

- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 

- Fixació de l'extractor al bastiment 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 
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Extractors encastats a la paret: 

- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

Extractors muntats en conducte: 

- Muntat de l'extractor en el tub 

- Connexió de la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

Extractors de teulada: 

- Col·locació de l'extractor o dels accessoris de transició en l'orifici corresponent 

- Fixació de l'extractor a l'extrem del tub o a l'accessori de transició corresponent 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible 

sigui l'adient. S'ha de comprovar, també, que el sentit de gir és el que li correspon. 

La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a 

dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega. 

EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA: 

L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc 

i el bastiment que se subministra juntament amb l'extractor. 

EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET: 

L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant 

els forats que hi ha en el marc de l'extractor. 

EXTRACTOR MUNTAT EN TUB: 

En els extractors muntats en tubs, s'han d'instal·lar un tram de conducte rectilini entre la 

boca i la derivació o bifurcació de longitud igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció 

dels tubs s'han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al de la distància 

eficaç. 

EXTRACTOR DE TEULADA: 

El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d'aspiració de l'extractor. 

És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al 

ventilador. 

- Control específic dels ventiladors: 

     - Control de la situació dels ventiladors 

     - Verificació de la no existència de sorolls anormals 

     - Actuació elements de control (si n'hi ha) 

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 

usuaris. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control específic dels ventiladors: 

     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), 

cabal (m3 /s), soroll (dBA) 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 

possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EF52 -  Familia F52 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de 

connexió. 

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 

- Instal·lació dels tubs 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Connectat a pressió 

- Soldat per capil·laritat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació superficial 

- Encastat 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 

fàcilment accessibles (muntants, etc.) 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Tubs: 

- Replanteig del traçat 

- Muntatge en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Les unions han de ser estanques. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 

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 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. 

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 les que 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 
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El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 

d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 

separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub. 

Els suports 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 (en metres): 

+------------------------------------------------------------+ 

¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 

¦                   ¦----------------------------------------¦ 

¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 

¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 

¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

TUBS ENCASTATS: 

Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 

Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció 

adequada, que permeti la lliure dilatació. 

S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig 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 s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

TUBS: 

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. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 

instal·lació. 

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al 

RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 

12108, en funció del tipus de fluid transportat. 

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és 

el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, 

s'ha de realitzar un mostreig extensiu. 

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la 

instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, 

abans de l'ocultació dels tubs. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EF53 -  Familia F53 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de 

connexió. 

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 

- Instal·lació dels tubs 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Connectat a pressió 

- Soldat per capil·laritat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació superficial 

- Soterrat 

- Encastat 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 

fàcilment accessibles (muntants, etc.) 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Tubs: 

- Replanteig del traçat 

- Muntatge en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu 

defecte, la indicada per la DF. 
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Les unions han de ser estanques. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 

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 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. 

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 les que 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. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 

separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub. 

Els suports 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 (en metres): 

+------------------------------------------------------------+ 

¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 

¦                   ¦----------------------------------------¦ 

¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 

¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 

¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

TUBS ENCASTATS: 

Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 

Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció 

adequada, que permeti la lliure dilatació. 

S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

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 inert. 

S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig 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 s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

TUBS: 

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 
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greixos. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 

instal·lació. 

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al 

RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 

12108, en funció del tipus de fluid transportat. 

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és 

el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, 

s'ha de realitzar un mostreig extensiu. 

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la 

instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, 

abans de l'ocultació dels tubs. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ12 -  Familia J12 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat sobre el 

paviment. 

S'han considerat els materials següents: 

- Porcellana 

- Gres esmaltat 

- Planxa d'acer 
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- Resina 

- Acrílica 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de la dutxa a l'espai previst 

- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 

La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la 

indicada per la DF. 

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb 

cable de coure nu, de secció 2,5 mm2 en tots els casos. 

Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 

- Contacte revestiment-plat de dutxa:  ± 1,5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 

instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ13 -  Familia J13 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb suports murals 

- Sobre un peu 

- Amb suports murals i mig peu 

- Encastat a un taulell 

- Semiencastat a un taulell 

- Fixat sota taulell 

- Recolzat sobre taulell o moble 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació del lavabo a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la 

reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el 

sistema indicat pel fabricant. 

Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament 

al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu. 

L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el 

lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 

de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el 

funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles 
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de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i 

per zones humides. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ14 -  Familia J14 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer 

inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals 

o sobre el paviment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu 

moviment. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la 

reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 

subministrades pel fabricant. 

L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta 

segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de 

neoprè en els de descàrrega vertical. 

Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell 

funcioni correctament. 

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 

de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 

instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ18 -  Familia J18 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb suports murals 

- Encastat a un taulell 

- Sobre moble 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser 

la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble 

de suport. 

L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
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especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 

instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, 

muntades superficialment o encastades.  

S'han considerat els elements següents:  

- Aixeta connectada al tub d'alimentació  

- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor 

incorporat  

- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat  

- Ruixador connectat al braç de la dutxa  

- Suport per a dutxa de telèfon  

- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon  

- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible  

- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats  

- Colze d'enllaç  

- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari  

- Enllaç mural  

- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 

- Segellat dels junts 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

CONDICIONS GENERALS:  

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a 

l'element simple.  

L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a 

la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.  

L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 

defecte, la indicada per la DF.  

Ha de quedar ben fixat al seu suport.  

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els 
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tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.  

En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb 

el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell:  ± 10 mm  

FLUXOR:  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 

connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.  

Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de 

quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu 

correcte accionament.  

MECANISME PER A CISTERNA:  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 

connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.  

Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon 

acord amb el revestiment.  

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.  

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  

- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:  

- 100 kPa per aixetes 

- 150 kPa per fluxors i calentadors  

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.  

- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de 

pública concurrència.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 

instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
EJ2Z -  Familia J2Z 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, 

muntades superficialment o encastades. 

S'han considerat els elements següents: 

- Aixeta connectada al tub d'alimentació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 

- Segellat dels junts 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a 

l'element simple. 

L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a 

la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 

L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 

defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar ben fixat al seu suport. 

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de 

desguàs quan calgui. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon 

acord amb el revestiment. 

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 

- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 

     - 100 kPa per aixetes 

     - 150 kPa per fluxors i calentadors 

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 

- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de 

pública concurrència. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels 
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controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i 

quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 

instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ4 -  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Accessoris i complements de bany col·locats.  

S'han considerat els elements següents:  

- Saboneres murals o per encastar al taulell  

- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb 

fixacions mecàniques.  

- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques  

- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques 

- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler: 

- Replanteig 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  

- Accessoris per a banys adaptats: 

- Replanteig de la posició de l'element 

- Fixació de l'element al parament 

- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

ACCESSORIS MURALS:  

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al 

qual es destina sigui l'òptim.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:  

La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.  

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  

S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura. 

L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 

Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti 

agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets. 

La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 

Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no 

inferior a 0,40 m.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte 

corresponen a les especificades al projecte. 
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Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.  

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:  

Es tindrà cura de no fer malbé el taulell  en apretar els cargols de fixació.  

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 

Codi d'accessibilitat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ4 -  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 
EJ43 -  Familia J43 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Accessoris i complements de bany col·locats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler: 

- Replanteig 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

ACCESSORIS MURALS: 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al 

qual es destina sigui l'òptim. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte. 

Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ4 -  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 
EJ46 -  Familia J46 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Accessoris i complements de bany col·locats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb 

fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Accessoris per a banys adaptats: 

- Replanteig de la posició de l'element 

- Fixació de l'element al parament 

- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

ACCESSORIS MURALS: 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al 

qual es destina sigui l'òptim. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 

S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura. 

L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 

Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti 

agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets. 

La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 

Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no 

inferior a 0,40 m. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte. 

Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 

20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
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l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 

d'accessibilitat. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ4 -  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 
EJ4Z -  Familia J4Z 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Accessoris i complements de bany col·locats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques 

- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler: 

- Replanteig 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

ACCESSORIS MURALS: 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al 

qual es destina sigui l'òptim. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte. 

Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJA2 -  Familia JA2 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o 

verticals. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb fixacions murals 

- Sobre bancades o paviment 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Fixació de l'aparell 

- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària 

- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm 

de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. 

L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb 

dispositius intermedis per a la seva fixació. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 

instal·lar i manipular. 

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt 

de material elàstic. 

Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les 

especificacions del seu plec de condicions. 

L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 

Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 

Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries 

per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i 
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equips a l'obra 

- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova 

d'estanqueitat). 

- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i 

sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la 

seguretat. 

- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa 

de recollida de condensats.   

- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics. 

- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements 

de seguretat. 

- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb 

escalfador d'aigua centralitzat. 

- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la 

mateixa. 

- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 

d'acord amb el determini la DF. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EN31 -  Familia N31 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vàlvules manuals roscades 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 

manteniment de les diferents parts. 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 

pressió de treball. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 

horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la 

necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat 
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l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 

centre del pericó. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 

el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del 

fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 

estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 

arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 

netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la. 

VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 

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. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ5A -  Familia Q5A 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Taulells de resines sintètiques amb fibres de fusta, fixats mecànicament sobre estructura de 

base o sobre moble. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació de l'estructura de suport al parament, en el seu cas 

- Fixació del taulell sobre l'estructura de suport o sobre moble 

CONDICIONS GENERALS: 

El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni 

escantonaments. 

Ha de recolzar correctament sobre els suports o sobre el moble. 

Quan vagi col·locat sobre suports, s'han de col·locar els suficients perquè el taulell sigui 

estable. 

Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada 

ha d'ajustar-se al projecte o a les directrius fixades per 
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la DF Si no s'especifica, ha de ser >= 1,5 cm. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat:  ± 0,1 % 

- Alçària:  ± 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ71 -  Familia Q71 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mòduls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament 

complert de la cuina. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replantegi de la posició i dels punts de subjecció 

- Col·locació, fixació i anivellament dels mòduls 

- Col·locació i fixació de les frontisses i baldes 

- Col·locació de les portes i calaixos 

- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos 

- Col·locació del sòcol 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 

d'instal·lació del fabricant. 

S'ha de col·locar amb els elements de fixació subministrats pel fabricant. 

El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 

En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per 

a aquest fi. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau. 

Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de 

fer sense obstacles, en tot el seu recorregut. 

Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament 

fixats als mòduls. 

El sòcol ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts 

previstos. 

La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que 

permeti que la col·locació posterior del taulell, mantingui les toleràncies exigides. 

Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de 

quedar ben fixats al suport.  

Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el 

mateix que els tiradors d'una columna de calaixos. 

S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les 

connexions a les xarxes de subministrament i el pas de 
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conductes d'instal·lacions. 

L'alçària dels mòduls baixos ha de permetre la posterior col·locació dels electrodomèstics. 

L'alçària dels mòduls alts respecte al pla superior format pels mòduls baixos, ha de permetre 

l'accés a tota la superfície de treball i la col·locació posterior dels elements superiors i 

els seus accessoris. 

Separació entre el sòcol i el paviment:  <= 2 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat:  ± 0,1% 

- Posició:  ± 20 mm 

- Nivell:  ± 2% 

- Aplomat:  ± 2% 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs, 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, per comprovar que 

compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes. 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

El sòcol s'ha de col·locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçària prevista. 

Un cop col·locat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, etc. 

Els elements col·locats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 

muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ88 -  Familia Q88 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de campana extractora d'acer inoxidable. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació de l'aparell i la seva anivellació. 

- Connexió al tub d'extracció de fums. 

- Escomesa a la xarxa elèctrica. 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 

S'ha de garantir l'estanqueïtat de les connexions amb la xarxa d'extracció de fums. 

La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión". 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 

d'instal·lació del fabricant. 

La part inferior de la campana quedarà instal·lada a una alçària màxima de 2 m des del 

paviment acabat. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 

especificades al projecte. 

S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i 

després del seu muntatge, contra impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, connexió a la xarxa 

d'extracció de fums, escomesa elèctrica i les proves per a la seva comprovació. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60335-2-31/A1:2000 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: 

Requisitos particulares para las campanas extractoras de cocina. 

UNE-EN 61591:1998 Campanas de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para 

la función. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EY01 -  Familia Y01 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada 

posteriorment amb morter o guix. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig i marcat de les regates 

- Obertura de les regates 

- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates 

- Tapat posterior amb morter o guix 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 

previ, aprovades per la DF. 

Ha de ser recta. 

Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 

Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han 

de quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de 

la regata. 

Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura. 

No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata. 

La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 

del DB-SE-F. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les 

peces. 

Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits 

fixats. 

No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la 

instal·lació introduïda. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment executat d'acord amb la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F -  Tipus F 
 
F216 -  Familia 216 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i 

mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 

- Envans i paredons d'obra de ceràmica 

- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 

- Envans de vidre emmotllat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia 

superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 

sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 

En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor 

manual contra incendis. 

Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar 

testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en 

cas necessari. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar 

la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 

Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de 

les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 

Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els 

apuntalaments, les bastides i les tanques. 

Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es 

notificarà immediatament a la DF. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 

No es depositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 

edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin 

en bon estat. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 

que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 

Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 

l'aigua. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les 

parts que s'hagin de demolir i carregar. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les 
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precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 

PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 

S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 

l'esfondrament. 

Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver 

enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual 

es treballa. 

Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi 

ha al seu damunt. 

Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense 

tallar els tirants fins el seu enderroc. 

En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu 

gruix. 

ENVANS I PAREDONS: 

S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 

Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el 

sostre. 

PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 

S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 

Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 

estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 

Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a 

l'admès per la grua. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 

l'esfondrament. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC PUNTUAL: 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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I -  Tipus I 
 
ID11 -  Familia D11 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al 

baixant, caixa sifònica o clavegueró. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a 

obstruccions. 

El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 

punt. 

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 

No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva 

Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 

Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de 

ser regulables. 

Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 

10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic. 

Separació de les subjeccions: 

- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 

- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm 

Llargària del ramal: 

- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 

- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 

- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m 

Pendent del ramal: 

- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 

- Ramal d'aparells amb sifó individual: 

     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 

     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 % 

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K216 -  Familia 216 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i 

mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 

- Envans i paredons d'obra de ceràmica 

- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 

- Envans de vidre emmotllat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia 

superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 

sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 

En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor 

manual contra incendis. 

Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar 

testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en 

cas necessari. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar 

la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 

Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de 

les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 

Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els 

apuntalaments, les bastides i les tanques. 

Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es 

notificarà immediatament a la DF. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 

No es depositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 

edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin 

en bon estat. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 

que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 

Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 

l'aigua. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les 

parts que s'hagin de demolir i carregar. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les 
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precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 

PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 

S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 

l'esfondrament. 

Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver 

enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual 

es treballa. 

Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi 

ha al seu damunt. 

Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense 

tallar els tirants fins el seu enderroc. 

En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu 

gruix. 

ENVANS I PAREDONS: 

S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 

Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el 

sostre. 

PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 

S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 

Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 

estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 

Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a 

l'admès per la grua. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 

l'esfondrament. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC PUNTUAL: 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K218 -  Familia 218 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o 

horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior 

reutilització. 

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 

i serà transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 

i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 

posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
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contenidor 

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa 

sobre camió o contenidor 

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva 

posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper 

d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs, repicat o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 

abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 

l'alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: 
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m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. 

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES 

O CELS RASOS: 

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K219 -  Familia 219 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 

transportat a un abocador. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 

- Material sintètic i capa d'anivellació 

- Terratzo i capa de sorra 

- Solera de formigó 

- Esglaó 

- Revestiment d'esglaó 

- Recrescut de morter de ciment 

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de runa sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en 
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servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari 

existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i 

arrecerada. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 

El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 

col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o 

biguetes. 

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 

d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 

RECRESCUT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K21A -  Familia 21A 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents elements: 

- Arrencada de fulla i bastiment 

- Desmuntatge de persiana de llibret 

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans 
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adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-

ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 

edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin 

en bon estat. 

Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de 

malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 

Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà 

l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures 

que donin al buit, proteccions provisionals. 

Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha 

de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la 

bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 

sobresurti de la façana una distància >2 m. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 

que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

DESMUNTATGE: 

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, 

etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 

Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues 

suaus i fent-les descendir amb politges. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K21J -  Familia 21J 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a 
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abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, 

lampisteria o d'enllumenat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Arrencada de cisterna 

- Arrencada d'inodor 

- Arrencada de bidet 

- Arrencada de lavabo 

- Arrencada de plat de dutxa 

- Arrencada de banyera 

- Arrencada d'aigüera 

- Arrencada de safareig 

- Desmuntatge d'escalfador d'aigua 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 

materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 

descàrrega i classificació 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats 

per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a 

muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 

cistelles, etc.). 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 

elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 

trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 

sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de 

seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, 

amidat segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K225 -  Familia 225 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de 

rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i 

operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades 

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 

- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 

- Compactació de les terres o sorres 

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 

plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 

final. 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 

els mitjans que s'utilitzin. 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior 

a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 

- 2°C en terraplenat amb terres adequades 

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 

entollaments. 

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 

(picadora de granota). 

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació 

del material en cas de graves, tot-u o material provinent 

mailto:engestur@engestur.cat


Liszt, 36 08917 Badalona 
Telèfon: 934 608 400 

Fax: 934 600 412 
engestur@engestur.cat 

www.engestur.cat 

 

70 
 

 

del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de 

terres. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K614 -  Familia 614 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, 

col·locades amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Envà o paredó de tancament 

- Envà o paredó de tancament passant 

- Envà o paredó interior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 

condició. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la 

part superior, si la DF 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. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos: 

     - Parcials:  ± 10 mm 

     - Extrems:  ± 20 mm 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

- Planor de les filades: 

     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total 

     - Paret vista:  ± 2 mm/m 

     - Paret per a revestir:  ± 3 mm/m 

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT: 

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 

hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 

reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 

l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 

paret. 

Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret 

de tancament, en els brancals, les cantonades i els 
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elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per 

filades alternatives. 

No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. 

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 

fixades al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 

com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no 

estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades 

alternatives. 

ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR: 

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 

hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 

reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 

l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 

paret. 

Fondària de les regates: 

+--------------------------------------+ 

¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 

¦----------------¦---------------------¦ 

¦         4      ¦       <= 2          ¦ 

¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 

¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 

¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 

¦         9      ¦       <= 4          ¦ 

¦        10      ¦       <= 5          ¦ 

+--------------------------------------+ 

Regates : 

- Pendent:  >= 70° 

- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 

- Separació dels marcs:  >= 20 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 

executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 

assegurar les parts que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 

cedeixin aigua al morter. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 

dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 

fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 

paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 

a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 

brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 

la unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del 

projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del 

director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i 

demés normativa vigent d'aplicació. 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels 

següents punts: 

     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

     - Humitat dels maons. 

     - Col·locació de les peces. 

     - Obertures. 

     - Travat entre diferents parets en junts alternats. 

     - Regates. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K811 -  Familia 811 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós 

drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació 

d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arrebossat esquerdejat 

- Arrebossat a bona vista 

- Arrebossat reglejat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 
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Arrebossat esquerdejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 

ARREBOSSAT: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 

suficient per tal que no s'esquerdi. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat 

no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni 

fissures, forats o d'altres defectes. 

Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 

Arrebossat reglejat: 

- Distància entre mestres:  <= 150 cm 

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 

- Planor: 

     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 

     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm 

     - Acabat reglejat:  ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical): 

     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal): 

     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 

velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen 

aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per 

als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

ARREBOSSAT: 

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 

l'execució del revestiment. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els 

paraments. 

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades 

i als racons. 

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, 

cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben 

aplomades. 

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força 

sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els 

paraments. 

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 

Per a fer assecatges artificials es requereix 

l'autorització explícita de la DF. 
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No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 

s'hagi adormit. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARREBOSSAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 

fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal 

amidar també  aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara 

bastiments que s'hagin embrutat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Control d'execució de les mestres 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K812 -  Familia 812 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enguixats aplicats en paraments interiors. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no 

- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enguixat a bona vista: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 
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- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

Enguixat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho 

fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 

La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, 

aplomada. 

L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els 

paraments. 

El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els 

paraments. 

El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els 

dos paraments. 

Gruix de l'enguixat:  1,2 cm 

Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C): 

- Enguixat a bona vista:  >= 50 

- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55 

Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol: 

- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm 

- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica: 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 

¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦ 

¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 

¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 

¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. 

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi 

hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben 

horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels 

forats i als sòcols. 

Per a fer assecatges artificials es requereix 

l'autorització explícita de la DF. 
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No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

ACABAT 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 la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una 

pasterada feta amb aquesta finalitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENGUIXAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 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. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments 

que s'hagin embrutat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Formació d'arestes i reglades de sòcol 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repassos i neteja final 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K82B -  Familia 82B 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en 

faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors. 

S'han considerat els revestiments següents: 

- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït 

S'han considerat els morters següents: 

- Morter adhesiu 
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- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 

l'aplomat previstos. 

El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en 

tota la superfície. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 

suficient per tal que no s'esquerdi. 

S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves 

prestacions. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, 

eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions. 

Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua 

entre les peces i el parament. 

Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb 

silicona. 

Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2 

Distància entre junts de dilatació: 

- Parament interior:  <= 8 m 

- Parament exterior:  <= 3 m 

Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm 

Gruix del morter: 

- Morter:  10-15 mm 

- Morter adhesiu:  2-3 mm 

ENRAJOLAT: 

Els junts del revestiment han de ser rectes. 

Amplària dels junts: 

- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 

- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: 

     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 

     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m 

- Amplària junts: 

     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada: 

          - Parament interior  ± 0,5 mm 

          - Parament exterior  ± 1 mm 

     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm 

     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 

- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 

velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen 

aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han 

d'enderrocar i refer les parts afectades. 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

ENRAJOLAT: 

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 

L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals 

solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu. 

El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha 

d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de 

marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  (les 
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dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 

fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 

també aquests paraments. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament al parament. 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport. 

- Rejuntat dels junts. 

- Neteja del parament 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 

revestiment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K89F -  Familia 89F 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

S'han considerat els elements següents: 

- Elements de calefacció 

- Tubs 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 

segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 

24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 

instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 

i l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 

lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 

durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats 

observades. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 

2808) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K936 -  Familia 936 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

CONDICIONS GENERALS: 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 

d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 

els junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 

mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K93A -  Familia 93A 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 

- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 

- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 

- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 

- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament 

amb morter de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels junts 

- Col·locació del morter o formigó 

- Protecció del morter o formigó fresc i cura 

LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB 

MORTER DE CIMENT: 

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior 

als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm. 

Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del 

suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-

los coincidir amb els junts de retracció. 

Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 

10 mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Gruix:  ± 5 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

MORTER DE CIMENT: 

El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%. 

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 

Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter. 

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents: 
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9DB -  Familia 9DB 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu. 

S'han considerat les següents col·locacions: 

- A truc de maceta 

- A estesa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació a truc de maceta: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 

- Reblert dels junts 

Col·locació a l'estesa: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces del paviment 

- Assentament de les peces col·locades 

- Reblert dels junts amb beurada de ciment 

CONDICIONS GENERALS: 

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres 

defectes superficials. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 

L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm 

- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 

Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 

perímetre. 

Els junts s'han de reblir amb morter. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

COL·LOCAT A ESTESA: 

Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el 

perímetre. 

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 

La superfície del suport ha de ser neta i seca. 

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de 

tonalitat. 

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les 

instruccions del fabricant. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de 

collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 

indiqui la DT. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- Replanteig de l'especejament. 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 

- Reblert dels junts. 

- Neteja del paviment. 

- Inspecció visual de l'unitat acabada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 

paviment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 

del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KAF1 -  Familia AF1 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 

mailto:engestur@engestur.cat


Liszt, 36 08917 Badalona 
Telèfon: 934 608 400 

Fax: 934 600 412 
engestur@engestur.cat 

www.engestur.cat 

 

84 
 

 

EXECUTADES 

 

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per 

a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i 

amb els tapajunts col·locats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Finestres o balconeres: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 

previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 

previstos. 

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 

- Aplomat:  ± 2 mm/m 

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 

FINESTRES O BALCONERES: 

El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca 

mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 

extrems. 

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a 

l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o 

del suport al qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra 

l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que 

quedi ben travat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 

del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KAFA -  Familia AFA 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per 

a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i 

amb els tapajunts col·locats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Portes: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 

previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 

previstos. 

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 

- Aplomat:  ± 2 mm/m 

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 

PORTES: 

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a 

màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o 

del suport al qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra 

l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que 

quedi ben travat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 

del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KB92 -  Familia B92 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o 

altres usos, col·locats en la seva posició definitiva amb el sistema de fixació previst. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb fixacions mecàniques 

- Amb adhesiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Neteja superficial del parament 

- Fixació de l'element 

- Neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les 

modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, 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 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 

PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT: 

No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 

En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. 

S'han d'utilitzar els forats existents. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC: 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

VINIL AUTOADHESIU: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KC -  ENVIDRAMENTS 
 
KC1 -  VIDRES PLANS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament 

sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre 

laminat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Vidre lluna trempat o no  

- Vidre imprès trempat o no  

- Vidre laminar de seguretat  

- Vidre aïllant o resistent al foc  

S'han considerat les formes de col·locació següents:  

- Col·locació a l'anglesa.  

- Col·locació amb llistó de vidre  

- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  

- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra  

- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular  

- Millora acústica i/o tèrmica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminar o 

aïllant, allotjat als galzes de la fusteria  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació a l'anglesa:  

- Neteja dels perfils de suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Fixació del vidre al bastiment 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 

- Allisat del màstic i neteja final  

Col·locació amb llistó de vidre:  

- Neteja dels perfils de suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 

- Col·locació de les falques de recolzament 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 

- Col·locació del llistó perimetral 

- Allisat del màstic i neteja final  

Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  

- Neteja dels perfils de suport 
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- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  

Col·locació amb màstic sobre buit d'obra:  

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit d'obra 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Fixació del vidre al buit d'obra 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit d'obra 

- Allisat del màstic i neteja final  

Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular:  

- Confecció de plantilles 

- Retall a mida del vidre 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit 

- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d'obra 

- Fixació del vidre al buit d'obra 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit 

- Allisat del màstic i neteja final  

Millora d'envidrat de balconera substituint els vidres antics:  

- Desmuntatge dels llistons de vidre eliminació del màstic 

- Desmuntatge dels vidres existents i abocat a contenidor dels materials sobrants 

- Neteja dels perfils de suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 

- Col·locació de les falques de recolzament 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre vidre i el galze 

- Col·locació del llistó perimetral 

- Allisat del màstic i neteja final  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 

dilatacions o deformacions del suport.  

Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  

No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  

El conjunt ha de ser totalment estanc.  

Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.  

Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.  

Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara 

exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.  

Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  

Alçària del galze i franquícia perimetral:  

- Vidre laminar o simple:  

+-------------------------------------------------+ 

¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦ 

¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦ 

¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦ 

¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 

¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦ 

¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 

¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 

¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 

+-------------------------------------------------+  

- Vidre amb cambra d'aire:  

+--------------------------------------------------------------+ 

¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 

¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 

¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 

¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 

¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 

¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 

¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       

¦ 
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¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 

¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 

¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 

¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 

¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 

¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 

+--------------------------------------------------------------+  

Franquícia lateral i amplària del galze:  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 

¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 

¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 

¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 

¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 

¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 

a 2 mm.  

Toleràncies d'execució:  

- Franquícia lateral i amplària del galze:  

- Vidre simple:  

+----------------------------------------------+ 

¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 

¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 

¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦ 

¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦ 3 - 8  ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,0    ¦ 

¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 

¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦   3    ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦ 

¦ 4 - 8  ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,5    ¦ 

¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 

+----------------------------------------------+ 

Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l'anglesa o amb 

llistó de vidre.  

- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:  

+----------------------------------------------+ 

¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 

¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 

¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦ 

¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦ 

¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 

¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦ 

¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 

¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 

¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 

¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 

¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦ 

¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 

¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 

+----------------------------------------------+  

- Vidre amb cambra d'aire:  

+---------------------------------------------------------------+ 

¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 

¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 

¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 

¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 

¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 

¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 

¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 

¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 

5,0    ¦ 
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¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 

¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 

¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 

¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 

¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 

¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 

¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 

¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 

¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 

¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 

¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 

¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 

¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 

¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 

¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 

+---------------------------------------------------------------+  

VIDRE TREMPAT:  

El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no 

s'admet cap manufactura posterior.  

Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el 

metall.  

COL·LOCACIÓ AMB RIBET:  

Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als 

extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.  

La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la 

superfície del vidre.  

El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.  

S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  

Amplària de les falques:  

- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm  

- Vidre simple:  

+-------------------------------+ 

¦ Gruix  ¦Amplària¦Toleràncies  ¦ 

¦ vidre  ¦falques ¦             ¦ 

¦ (mm)   ¦ (mm)   ¦   (mm)      ¦ 

¦--------¦--------¦-------------¦ 

¦ 3-4    ¦   7    ¦    ± 0,5    ¦ 

¦ 4-5    ¦   8    ¦    ± 0,5    ¦ 

¦   6    ¦   9    ¦    ± 0,5    ¦ 

¦   8    ¦  11    ¦    ± 1,0    ¦ 

¦  10    ¦  13    ¦    ± 1,0    ¦ 

¦ 9/11   ¦  14    ¦    ± 1,0    ¦ 

+-------------------------------+  

- Vidre laminar o de protecció al foc:  

+-------------------------------+ 

¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦ 

¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦ 

¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦ 

¦--------¦---------¦------------¦ 

¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦ 

¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦ 

¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦ 

¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦ 

¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦ 

¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦ 

¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦ 

+-------------------------------+  

Toleràncies d'execució:  

- Amplària de les falques (vidre aïllant):  

+------------------------------------+ 

¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 

¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 

¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 

¦-------------------------¦----------¦ 

¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 

¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
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¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 

¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 

¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 

¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 

¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 

¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 

¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 

+------------------------------------+  

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:  

L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat 

en tot el seu perímetre.  

COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  

El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i 

la temperatura sigui inferior a 0°C.  

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENVIDRAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el 

múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:  

VIDRE SENSE ARMAR DE 3/5 MM DE GRUIX:  

- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm 

- Tipus especials: Llargària en múltiples de 25 cm, Amplària en múltiples de 10 cm  

VIDRE SENSE ARMAR DE 6/7 MM DE GRUIX:  

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  

VIDRE SENSE ARMAR DE 9/11 MM DE GRUIX O ARMAT DE COLOR:  

- Llargària: Múltiples de 25 cm 

- Amplària: Múltiples de 10 cm  

VIDRE ARMAT INCOLOR:  

- Llargària: Múltiples de 25 cm 

- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm. > 90 cm: Múltiples de 10 cm  

VIDRE TREMPAT:  

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat  

VIDRE LLUNA:  

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  

VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:  

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat  

MILLORA D'ENVIDRAMENT DE BALCONERA AMB SUBSTITUCIÓ DE VIDRES:  

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Neteja dels perfils de suport.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals 

d'estanquitat  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
KD1 -  DESGUASSOS I BAIXANTS 
 
KD11 -  DESGUASSOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al 

baixant, caixa sifònica o clavegueró.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a 

obstruccions.  

El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 

punt.  

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  

Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 

No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva  

Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 

Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de 

ser regulables.  

Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 

10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.  

Separació de les subjeccions:  

- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 

- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm  

Llargària del ramal:  

- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 

- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 

- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m  

Pendent del ramal:  

- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 

- Ramal d'aparells amb sifó individual:  

- Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 

- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %  

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUÏDS 
 
KF5 -  TUBS DE COURE 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de 

connexió.  

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  

- Instal·lació dels tubs  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Connectat a pressió  

- Soldat per capil·laritat  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació superficial  

- Soterrat  

- Encastat  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un 

llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Tubs:  

- Replanteig del traçat 

- Muntatge en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Les unions han de ser estanques.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  

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 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.  

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 les que 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. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:  

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre.  

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 

separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.  

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub.  

Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el 

suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El 
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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 (en metres): 

+------------------------------------------------------------+ 

¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 

¦                   ¦----------------------------------------¦ 

¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 

¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 

¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

TUBS ENCASTATS:  

Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  

Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció 

adequada, que permeti la lliure dilatació.  

S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

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 inert.  

S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig 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 s'han de fer un cop tallat el subministrament.  

TUBS:  

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.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TUBS:  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 

previst.  

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 

instal·lació.  

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al 

RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 

12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és 

el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels 
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controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, 

s'ha de realitzar un mostreig extensiu.  

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la 

instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, 

abans de l'ocultació dels tubs.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUÏDS 
 
KF5 -  TUBS DE COURE 
 
KF52 -  TUBS DE COURE SEMIDUR 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de 

connexió. 

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 

- Instal·lació dels tubs 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Connectat a pressió 

- Soldat per capil·laritat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació superficial 

- Encastat 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 

fàcilment accessibles (muntants, etc.) 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Tubs: 

- Replanteig del traçat 

- Muntatge en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Les unions han de ser estanques. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 

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 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. 

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 les que 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 
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d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi 

per sota. 

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 

Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o 

superior a 200 MPa m s/g 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 

d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 

separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub. 

Els suports 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 (en metres): 

+------------------------------------------------------------+ 

¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 

¦                   ¦----------------------------------------¦ 

¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 

¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 

¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

TUBS ENCASTATS: 

Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 

Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció 

adequada, que permeti la lliure dilatació. 

S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig 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 s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

TUBS: 

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. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 

instal·lació. 

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al 

RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 

12108, en funció del tipus de fluid transportat. 

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és 

el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, 

s'ha de realitzar un mostreig extensiu. 

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la 

instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, 

abans de l'ocultació dels tubs. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
KG13 -  CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  

La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les 
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especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
KG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 

antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
KG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 

antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la 
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connexió a terra.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
KG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S'han considerat els tipus de tubs següents:  

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub 

- L'estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

El tub 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 què s'ha 

d'efectuar el tractament superficial.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració dels tubs dintre 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 A SOTA D'UN PAVIMENT  

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes.  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  

<= 3  
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Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  

Fondària de les rases:  >= 40 cm  

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 

DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 

per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 

canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 

especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 

d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 

i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 

plaques de formigó, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar.  

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 

en la resta de muntatges.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 

generales.  

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos curvables.  

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos flexibles.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 

adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la 
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instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
KG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 KV 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per 

a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V.  

- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a 

quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió 

assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 

garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

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.  

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 ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 

mecanismes.  

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

COL·LOCAT EN TUBS:  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 

la bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 

que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les 

especificacions del projecte, entre els eixos dels 

elements per connectar. 
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 

previst per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 

adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 

cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 

modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
KG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 

bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 

tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 

protegits.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Per a control de potència (ICP)  

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

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 
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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 

a tal fi 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:  >= 30 N  

ICP:  

Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.  

Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.  

PIA:  

En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 

especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 

els conductors estan sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 

borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 

DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 

connexions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 

elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

ICP:  

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 

63 A.  

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 

a 63 A.  

PIA:  

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 

la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades.  

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia 
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de terra i mesura de la tensió de contacte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 

circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 

R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 

finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 

d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
KG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 

S'han contemplat els següents tipus:  

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 

automàtics magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en 

perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors 

automàtics magnetotèrmics, i per a treballar 

mailto:engestur@engestur.cat


Liszt, 36 08917 Badalona 
Telèfon: 934 608 400 

Fax: 934 600 412 
engestur@engestur.cat 

www.engestur.cat 

 

105 
 

 

conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

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.  

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:  >= 30 N  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 

s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que 

formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a 

fer les connexions.  

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 

s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que 

formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a 

fer les connexions.  

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 adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb 

els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 

especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 

els conductors estan sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 

borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 

DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 

connexions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 

elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 

sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). 

Parte 1: Reglas generales.  

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar 
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por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, 

para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 

circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 

R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 

finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 

d'acord amb el determini la DF.  
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KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
KG48 -  PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents. 

S'han contemplat els següents tipus: 

-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN 

-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

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.  

PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL  DIN:  

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor 

s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  

QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:  

El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament.  

El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.   

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament 

especialment preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions al quadre per a 

aquests propòsits. 

Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. 

No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i 

atenent a les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 

els conductors estan sense tensió. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la 

DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 

connexions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 

elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 

circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 

R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 

finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 

d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG6 -  MECANISMES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 
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EXECUTADES 

 

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els 

elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 

- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 

- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  

- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  

- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 

superficialment.  

- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.  

- Sortida de fils, encastada  

- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  

- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o 

reguladors d'intensitat:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

Sortides de fils:  

- Muntatge, fixació i nivellació 

- Acondicionament dels fils  

Placa, marc o tapa cega:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació i nivellació  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  

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, 

la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  

L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat:  ± 2%  

SORTIDES DE FILS:  

La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de 

complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir 

danys als fils.  

Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat:  ± 2%  

PLACA, MARC O TAPA CEGA:  

El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 

dificultat. 

La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  

El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes 

que porta.  

La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre 

tots dos.  

CAIXES PER A MECANISMES:  

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  

Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 

No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació 

elèctrica. 

Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de 

les caixes.  
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En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al 

mateix pla que el parament acabat.  

Ha de quedar amb els costats aplomats.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat:  ± 2%  

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la 

cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  

CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  

La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 

Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 

Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig 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.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  

En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior 

de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 

Parte 1: Prescripciones generales.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KGA -  AVISADORS ACÚSTICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Avisadors acústics instal·lats.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Avisador acústic de so timbre brunzit o musical, amb regulació o sense, muntat 

superficialment o encastat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 

en tensió.  

Les fases, neutre i conductor de protecció, si existeix, han de quedar connectades als seus 

borns per pressió de cargol.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:  

L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament al suport al menys per dos punts mitjançant 

visos.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i pla sobre el parament.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig 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.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels 

controls i mesures realitzades.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KH2L -  Familia H2L 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 

S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents: 

- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb 

equip o sense 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 

cables) i la lluminària. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 

fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 

per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 

especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos 
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generales y ensayos. 

UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 

empotradas. 

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas 

de uso general. 

UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: 

Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 

i l'equilibrat de fases, si és el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

DF. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KH61 -  Familia H61 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o 

encastada. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades encastades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 

cables) i la lluminària. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 

fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 

per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 

especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu 

cas. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 

i l'equilibrat de fases, si és el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

DF. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
KJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
KJ12 -  PLATS DE DUTXA 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat sobre el 

paviment.  

S'han considerat els materials següents:  

- Porcellana 

- Gres esmaltat 

- Planxa d'acer 

- Resina 

- Acrílica  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de la dutxa a l'espai previst 

- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

CONDICIONS GENERALS:  

El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  

La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la 

indicada per la DF.  

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb 

cable de coure nu, de secció 2,5 mm2 en tots els casos. 

Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  

- Contacte revestiment-plat de dutxa:  ± 1,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 

instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
KJ1 -  APARELLS SANITARIS 
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KJ13 -  Familia J13 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb suports murals 

- Sobre un peu 

- Amb suports murals i mig peu 

- Encastat a un taulell 

- Semiencastat a un taulell 

- Fixat sota taulell 

- Recolzat sobre taulell o moble 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació del lavabo a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la 

reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el 

sistema indicat pel fabricant. 

Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament 

al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu. 

L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el 

lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 

de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es 

verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o 

mailto:engestur@engestur.cat


Liszt, 36 08917 Badalona 
Telèfon: 934 608 400 

Fax: 934 600 412 
engestur@engestur.cat 

www.engestur.cat 

 

117 
 

 

sectors i per zones humides. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
KJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
KJ14 -  Familia J14 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer 

inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals 

o sobre el paviment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu 

moviment. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la 

reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 

subministrades pel fabricant. 

L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta 

segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de 

neoprè en els de descàrrega vertical. 

Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell 

funcioni correctament. 

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 

de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 

instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
KJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, 

muntades superficialment o encastades.  

S'han considerat els elements següents:  

- Aixeta connectada al tub d'alimentació  

- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor 

incorporat  

- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat  

- Ruixador connectat al braç de la dutxa  

- Suport per a dutxa de telèfon  

- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon  

- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible  

- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats  

- Colze d'enllaç  

- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 

- Segellat dels junts 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

CONDICIONS GENERALS:  

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a 

l'element simple.  

L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a 

la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.  

L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 

defecte, la indicada per la DF.  

Ha de quedar ben fixat al seu suport.  

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de 

desguàs quan calgui.  

En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb 

el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell:  ± 10 mm  

FLUXOR:  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta 
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amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.  

Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de 

quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu 

correcte accionament.  

MECANISME PER A CISTERNA:  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 

connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.  

Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon 

acord amb el revestiment.  

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.  

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  

- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:  

- 100 kPa per aixetes 

- 150 kPa per fluxors i calentadors  

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.  

- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de 

pública concurrència.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 

instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
KJA -  PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
KJA2 -  ACUMULADORS ELÈCTRICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o 

verticals.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb fixacions murals  
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- Sobre bancades o paviment  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

- Fixació de l'aparell 

- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària 

- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm 

de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport.  

L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb 

dispositius intermedis per a la seva fixació.  

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 

instal·lar i manipular.  

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt 

de material elàstic.  

Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les 

especificacions del seu plec de condicions.  

L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.  

Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 

Distància als paraments laterals:  >= 15 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm  

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries 

per a la prevenció i el control de la legionel·losi.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova 

d'estanqueitat).  

- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i 

sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la 

seguretat.  

- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa 

de recollida de condensats.    

- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.  

- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements 

de seguretat.  

- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb 

escalfador d'aigua centralitzat.  

- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al 
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desguàs i el correcte taratge de la mateixa.  

- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 

d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KY -  AJUDES DE RAM DE PALETA 
 
KY0 -  AJUDES DE RAM DE PALETA 
 
KY01 -  REGATES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada 

posteriorment amb morter o guix.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig i marcat de les regates 

- Obertura de les regates 

- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates 

- Tapat posterior amb morter o guix  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 

previ, aprovades per la DF.  

Ha de ser recta.  

Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.  

Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han 

de quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de 

la regata.  

Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.  

No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.  

La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 

del DB-SE-F.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les 

peces.  

Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits 

fixats.  

No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la 

instal·lació introduïda.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment executat d'acord amb la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 
  

_______________________________________________________________
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_____________ 
 
  
 
  

KY -  AJUDES DE RAM DE PALETA 
 
KY0 -  AJUDES DE RAM DE PALETA 
 
KY02 -  ENCASTS PETITS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions diverses de formació d'encasts petits.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell 

d'instal·lació, collat amb guix o morter.  

- Tapat d'encast petit amb guix  

- Collat d'ancoratge amb morter  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas 

- Obertura dels forats, en el seu cas 

- Col·locació del petit element, en el seu cas 

- Fixació i tapat del forat que resta  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 

previ, aprovades per la DF.  

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de 

la paret.  

OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:  

L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser 

utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.  

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de 

la paret.  

Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret  

Separació als brancals:  >= 20 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:  

No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat.  

Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits 

fixats.  

TAPAT DE PETIT ENCAST O COLLAT D'ANCORATGE:  

Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.  

El material conglomerant amb què es realitzi el tapat o collat s'ha d'utilitzar abans de 

començar l'adormiment.  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P211 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EDIFICACIONS 
 
P2110- -  ENDERROC D'EDIFICACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2110-AKWR. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de 

formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 

abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar 

abans element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina. 

Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans. 

No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat. 

S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals. 

No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, 
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molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de 

les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de 

ser aprovat per l'autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser 

retirats abans de començar les operacions de demolició. 

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 

col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han 

d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 

88411. 

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 

delimitades i senyalitzades. 

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el 

més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a 

l'ambient. 

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets 

abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els 

elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execució 

de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus 

d'enderroc d'elements especials o amb residus especials. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
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P214J- -  ENDERROC DE COBERTA 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc de terrats, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 

transportat a un abocador. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Enderroc complert de coberta plana ventilada, inclòs minvells, paviments, solera i envanets 

de sostremort, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc complert de coberta invertida, inclòs minvells, aïllaments i la seva protecció, 

impermeabilització i formació de pendents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 

abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements 

estructurals sense que es produeixin esfondraments. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 

l'alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció 

de la salut dels treballadors, segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines 

amb aspiradors de pols segons UNE 88411. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria 
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mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
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Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, 

amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 

transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 

i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 

posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades 

amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de 

material i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 

aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de 

material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 

15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 
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- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat 

d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 

- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 

- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 

reutilització i càrrega manual de runes sobre camió 

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

Desmuntatge: 

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 

ENDERROC O ARRENCADA: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

DESMUNTATGE: 

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les 

pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per 

elements de fusta. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 

d'estar separades del terra. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 

abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements 

estructurals sense que es produeixin esfondraments. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 

l'alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb 
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perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de 

les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de 

ser aprovat per l'autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser 

retirats abans de començar les operacions de demolició. 

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 

col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han 

d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 

88411. 

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 

delimitades i senyalitzades. 

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el 

més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a 

l'ambient. 

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici 

aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la 

DF. 

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 

SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, 

AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 

ARRENCADA DE BONERA: 

Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT. 

ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ: 

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P5 -  COBERTES 
 
P51 -  TERRATS 
 
P510- -  ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ 
 
Plec de condicions 

mailto:engestur@engestur.cat


Liszt, 36 08917 Badalona 
Telèfon: 934 608 400 

Fax: 934 600 412 
engestur@engestur.cat 

www.engestur.cat 

 

129 
 

 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials. 

S'han considerat els tipus següents: 

Acabat amb capa granular: 

- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de 

la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus 

Acabat amb paviment fix: 

- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Capa de protecció amb material granular: 

- Replanteig del nivell 

- Abocada i estesa del granulat 

Capa de protecció amb formigó lleuger: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Cura i protecció del material 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals 

previstes. 

Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent. 

El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent. 

Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta. 

Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb 

paraments verticals i elements passants. 

El junt ha de quedar ple amb un material elàstic. 

El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta. 

Amplària del junt:  >= 3 cm 

PAVIMENT FIX: 

Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament 

del paviment. 

Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació: 

- Cobertes ventilades:  <= 5 m 

- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m 

CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR: 

La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats. 

Pendent (col·locat en sec):  <= 5% 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa:  ± 10 mm 

CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER: 

La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats. 

La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 10 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 

s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material apte 

per a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el trànsit en la coberta per a 

realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema. 

Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C. 

El replanteig exigeix l'aprovació de la DF. 

CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR: 

Abans d'estendre la grava,  es netejarà la coberta de restes de formigó, ferralla, fustes i de 

qualsevol material o runa. 

La capa de grava o palet de riera  s'estendrà amb rasclet 

L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre 

elements de fàbrica. 

CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li 
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entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 

48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 

S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 

etc.). 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de 

durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Preparació i neteja de la superfície d'assentament. 

- Replanteig de nivells. 

- Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada. 

- Comprovació del gruix i les pendents. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P5 -  COBERTES 
 
P5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
P5ZZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
P5ZZ3- -  NETEJA DE COBERTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P5ZZ3-6PJ3. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reparacions i neteges d'elements especials de cobertes. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
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- Reparació d'enllatat de teulada, amb llates de fusta de pi, col·locades sobre fusta amb 

fixacions mecàniques 

- Reparació de minvell de rajola ceràmica, encastat al parament 

- Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants 

- Preparació de la zona de treball 

- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la neteja. 

- Execució de la neteja. 

- Comprovació del funcionament dels elements 

NETEJA DELS ELEMENTS DE DESGÜÀS DE LA COBERTA: 

Els elements han de quedar lliures de qualsevol material que pugui impedir l'evacuació de 

l'aigua de la coberta. 

Un cop acabada la neteja, en la coberta no ha d'haver-hi peces trencades, soltes o amb 

defectes que perjudiquin la seva estanquitat o el seu aspecte final. 

Les operacions de neteja no han de produir desperfectes en els elements de desguàs. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 

un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 

parts fetes. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la 

resta de components de la coberta. 

NETEJA DELS ELEMENTS DE DESGÜÀS DE LA COBERTA: 

S'han de protegir els elements que puguin resultar alterats per les feines de neteja. 

S'ha de fer una prova de funcionament. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

REPARACIÓ DE MINVELL O NETEJA DELS ELEMENTS DE DESGÜÀS DE LA COBERTA: 

m de llargària real amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P74 -  MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC NO PROTEGIDES 
 
P741- -  MEMBRANA DE LÀMINES DE PVC NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de la impermeabilització amb membranes impermeables de làmines de policlorur de vinil 

sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster. 

S'han considerat els tipus de làmines següents: 

- Làmina no resistent a l'intempèrie 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Adherides a la base amb adhesiu 

- Sense adherir 

- Col·locada amb fixacions mecàniques 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Membrana adherida: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'adhesiu 

- Col·locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

Membrana no adherida: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element separador 

- Col·locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

Membrana fixada mecànicament: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, 

arrugues, etc.). 

Ha de ser estanca. 

La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 

En la membrana adherida, s'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. 

La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el 

perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Cal assegurar-se que la 

membrana que no porta armadura, no es separarà, per efecte de la retracció, dels paraments 

verticals del perímetre. 

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 

Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 

Toleràncies d'execució: 

- Cavalcaments:  ± 10 mm 

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 

En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb 

els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim, ha de quedar ben 

adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de 

pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un 

connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. 

Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de 

polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. 

La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha 

d'anar soldada o fixada a pressió. 

Angles (acord aixamfranat): 

- Base :  >= 5 cm 

- Alçària :  >= 5 cm 

Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm 

Cavalcaments:  >= 5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells:  ± 15 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C. 

Els cavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 

3 làmines en el mateix punt. 

El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 

components. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no 

protegides s'han de protegir, també, del sol. 

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

Característiques del suport: 

- Pendent:  >= 2% 

- Planor:  ± 5 mm/2 m 

- Rugositats:  <= 1/3 del gruix de la làmina 

- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa 

- Humitat:  <= 5% 

Les làmines no han de quedar en contacte directe amb 
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poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir temperatures > 30°C. 

MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU: 

Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels 

elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. 

L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina. 

MEMBRANA NO ADHERIDA O FIXADA MECÀNICAMENT: 

Les làmines s'han d'unir entre elles per: 

- Soldadura química: amb un agent de soldadura per fusió en fred 

- Soldadura en calent: fusió del material en aplicar calor i per pressió 

- Adhesiu: aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió. No han de quedar 

bosses d'aire 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 

paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents 

d'aquells que normalment conformen la unitat 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 104416:1992 Plásticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas 

impermeabilizantes formadas con láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Neteja i repàs del suport. 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Proves d'estanquitat segons UNE 104400 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P7B -  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
P7B1- -  GEOTÈXTIL, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 
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EXECUTADES 

 

Làmina separadora col·locada no adherida. 

S'han considerat els materials següents: 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat 

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 

Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el 

previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: 

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la 

intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts 

longitudinals i transversals 

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i repàs del suport. 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 

ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES 

EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a 

Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORVENTS 
 
P7C2 -  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE POLIESTIRÉ 
 
P7C25- -  AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plaques de poliestirè extruït 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb adhesiu 

- Amb morter adhesiu 

- Fixades mecànicament 

- Amb emulsió bituminosa 

- Sense adherir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 

trencajunt. 

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 

El suport ha de ser net. 

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de 

pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 

El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una 
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exposició solar molt llarga. 

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè 

ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. 

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8 -  REVESTIMENTS 
 
P83 -  APLACATS 
 
P83Q -  APLACATS AMB PLANXA METAL·LICA 
 
P83Q0- -  REVESTIMENT VERTICAL AMB PERFIL NERVAT DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P83Q0-8SMB. 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'element de tancament mitjançant perfils 

grecats, nervats, ondulats i safates, de planxa d'acer 

galvanitzat i lacat, planxa d'alumini anoditzat i lacat, i 
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planxa de zinc, amb o sense aïllament de fibra de vidre, col·locat amb fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de l'aïllament de fibra de vidre, en el seu cas 

- Col·locació de les planxes amb fixacions mecàniques 

- Execució dels junts entre planxes 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 

El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 

La superfície d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 

Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. 

Les planxes han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix 

acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua. 

Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera 

d'estanquitat. 

Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de 

l'aigua i del vent dominant. 

Punts de fixació per planxa:  >= 6 

Distància entre la fixació i els extrems de la planxa:  >= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat entre dues planxes consecutives:  ± 10 mm 

- Aplomat total: ± 30 mm 

- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives:  ± 5 mm 

- Paral·lelisme del conjunt de planxes:  ± 10 mm 

- Nivell entre dues planxes consecutives:  ± 2 mm 

- Nivell entre les planxes d'una filada:  ± 10 mm 

TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: 

Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col·locats a tocar, les plaques han 

de quedar a trencajunt. 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície, sense que es produeixin ponts 

tèrmics. 

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper Kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 

calenta de l'aïllament. 

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 

blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 

Quan l'aïllament porta paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 

cinta adhesiva. 

Junts entre plaques:  <= 2 mm 

Distància entre punts de fixació de l'aïllament:  <= 70 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 

un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 

parts fetes. 

Les planxes han de col·locar-se a partir del punt més baix. 

TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: 

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 

Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 

puguin alterar. 

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 

adhesiva impermeable al vapor. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8 -  REVESTIMENTS 
 
P83 -  APLACATS 
 
P83Q -  APLACATS AMB PLANXA METAL·LICA 
 
P83Q3- -  REVESTIMENT VERTICAL AMB SAFATA PERFILADA DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P83Q3-8SZK. 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'element de tancament mitjançant perfils grecats, nervats, ondulats i safates, de 

planxa d'acer galvanitzat i lacat, planxa d'alumini anoditzat i lacat, i planxa de zinc, amb o 

sense aïllament de fibra de vidre, col·locat amb fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de l'aïllament de fibra de vidre, en el seu cas 

- Col·locació de les planxes amb fixacions mecàniques 

- Execució dels junts entre planxes 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 

El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 

La superfície d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 

Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. 

Les planxes han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix 

acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua. 

Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera 

d'estanquitat. 

Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de 

l'aigua i del vent dominant. 

Punts de fixació per planxa:  >= 6 

Distància entre la fixació i els extrems de la planxa:  >= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat entre dues planxes consecutives:  ± 10 mm 

- Aplomat total: ± 30 mm 

- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives:  ± 5 mm 

- Paral·lelisme del conjunt de planxes:  ± 10 mm 

- Nivell entre dues planxes consecutives:  ± 2 mm 

- Nivell entre les planxes d'una filada:  ± 10 mm 

TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: 

Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col·locats a tocar, les plaques han 

de quedar a trencajunt. 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície, sense que es produeixin ponts 

tèrmics. 

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper Kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 

calenta de l'aïllament. 

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 

blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 

Quan l'aïllament porta paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 

cinta adhesiva. 

Junts entre plaques:  <= 2 mm 

Distància entre punts de fixació de l'aïllament:  <= 70 cm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 

un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 

parts fetes. 

Les planxes han de col·locar-se a partir del punt més baix. 

TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: 

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 

Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 

puguin alterar. 

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 

adhesiva impermeable al vapor. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8 -  REVESTIMENTS 
 
P87 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA 
 
P873- -  NETEJA DE SUPERFÍCIE AMB AGENTS QUÍMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P873-4UBQ. 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials 

diversos. El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de pedra, del seu estat de 

conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar. 

S'han considerat els tipus de neteja següents: 

- Sistemes a base d'aigua: 

     - Aigua nebulitzada 

     - Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals 

d'interès històric-artístic) 

     - Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic) 

     - Apòsits aquosos amb materials absorvents 

- Sistemes a base de detergents o productes químics: 

     - Agents quelants en suspensió en un gel 

     - Resines d'intercanvi iònic 

     - Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants. 

- Sistemes abrasius 

- Sistemes manuals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a netejar 

- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 

- Execució de la neteja 

Determinació del grau de dificultat d'intervenció en 
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conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen conservadors-restauradors: 

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 

     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 

     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 

     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 

     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 

CONDICIONS GENERALS: 

En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb 

decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament. 

La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de 

restablir el transport d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de 

conservació en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni 

s'ha de percebre cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la 

superfície, ni produir cap substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de 

ser fàcils de controlar pel tècnic restaurador. 

El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 

km/h i sense pluja. 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 

24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan 

hi hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de taques. 

S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el 

material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre 

el que s'aplica. 

Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana 

per veure l'efecte de la neteja sobre el material. 

Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt 

deteriorades. 

S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 

i l'autorització de la DF. 

Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a 

netejar. 

SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS: 

No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5. 

No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics. 

S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el 

parament. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS 

SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P8 -  REVESTIMENTS 
 
P87 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA 
 
P875- -  NETEJA I PREPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P875-4SAG. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Neteja i preparació de superfície d'elements d'acer, amb sistemes diferents, per a aplicar 

posteriorment els recobriments d'acabat. 

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 

- Graus de preparació de les superfícies d'acer 

- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent 

- Passivat de perfils laminats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Graus de preparació de les superfícies d'acer: 

- Rascat manual curós amb rasquetes de metall dur 

- Raspallat manual curós amb raspall de filferro 

- Eliminació de la pols resultant 

- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa 

Neteja amb raig de sorra i detergent: 

- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 

- Aplicació de raig de sorra 

- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions 

- Neteja de la zona de treball 

Passivat: 

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació de l'emprimació 

- Aplicació del morter en dues capes 

GRAUS DE PREPARACIÓ: 

Grau St2: La superfície presenta una suau brillantor metàl·lica. 

Grau St3: La superfície presenta una clara brillantor metàl·lica. 

NETEJA I PREPARACIÓ: 

La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 

km/h. 

S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 

Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i 

s'ha de fer un sistema de recollida de la sorra projectada. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 

i l'autorització de la DF. 

GRAUS DE PREPARACIÓ: 

El rascat i el raspallat es realitzarà en una direcció, un cop acabat es repetirà en sentit 

perpendicular 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

GRAUS DE PREPARACIÓ: 

UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 

productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados 

de óxido y de preparación de substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente 

los recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007). 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8 -  REVESTIMENTS 
 
P89 -  PINTATS 
 
P895- -  PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER GALVANITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P895-4VAQ. 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 

segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 

24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 

instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 

i l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la 

primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons 
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les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 

durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 

de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 

antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 

m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 

2808) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8 -  REVESTIMENTS 
 
P8B -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
 
P8B3- -  PINTAT DE PARAMENT AMB PRODUCTES ANTIGRAFFITI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P8B3-613I. 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA 
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EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tractaments següents: 

- Recobriment antigraffiti 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Recobriment antigraffiti: 

- Preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació d'una capa de producte decapant 

- Neteja amb aigua 

- Aplicació d'una capa d'imprimació antigraffiti 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de dues capes de vernís antigraffiti 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector. 

Ha de tenir la dotació prevista. 

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 

definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF. 

ANTIGRAFFITI: 

El recobriment, un cop sec, ha de cobrir totes les irregularitats del suport, per tal de 

garantir que el graffiti s'adherirà sobre el vernís i no sobre el suport protegit. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 

km/h. 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 

24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 

i l'autorització de la DF. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 

durant i després de l'aplicació. 

ANTIGRAFFITI: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 10ºC 

- Temperatura del suport inferior a 3ºC per damunt de la temperatura de condensació 

- Humitat relativa de l'aire superior a 80% 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit. 

S'han de desbastar mecànicament les superfícies sense porositat ni rugositat per tal de 

garantir l'adherència del vernís. 

Cal aplicar una capa prèvia de decapant, per tal d'eliminar les restes de pintura del suport a 

tractar. 

Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació 

penetrant i segelladora. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 

lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

_______________________________________________________________
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_____________ 
 
  
 
  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9C -  PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
P9C7- -  PAVIMENT DE TERRATZO AMB RELLEU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9C7-D48R. 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Humectació 

- Col·locació de la capa de morter 

- Humectació i col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres 

defectes superficials. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 

Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. 

En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm 

- Rectitud dels junts:  <= 3 mm/2 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de 

gruix. 

S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 

indiqui la DT. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
PAM -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
PAM1- -  TANCAMENT DE VIDRE D'OBERTURA AUTOMÀTICA, COL·LOCAT (D) 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tancament de vidre d'obertura automàtica, amb vidre laminar, perfils d'alumini, radars 

detectors de presència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament, col·locat 

i connexionat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos 

- Segellat dels vidres fixos 

- Col·locació i ancoratge de l'estructura autoportant 

- Muntatge de la porta 

- Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat elèctric 

- Equilibrat de la porta 

- Neteja del conjunt 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. 

Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós. 

Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 

No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i 

formigó. 

La ferramenta de penjar i de seguretat, ha de tenir les dimensions i característiques 

adequades a la superfície i pes de les fulles. 

Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada 

a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les 

instruccions del fabricant. 

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. 

Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en 

emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts. 

Cavalcament de les fulles amb les llunes laterals:  22 mm 

Franquícia de les fulles: 

- Franquícia superior:  3 mm 

- Franquícia inferior:  7 mm 

- Franquícia entre les fulles:  2 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat:  ± 2 mm 

- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm 

- Alineació de la ferramenta de penjar i guia:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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. 

Un cop col·locat s'ha de comprovar que el seu funcionament 
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es correcte en les quatre posicions del quadre de comandament. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
PAY -  COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 
 
PAY0- -  COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS EN PARETS EXISTENTS (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PAY0-H8JC. 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de bastiments sense incloure el subministrament dels mateixos. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Anivellat i aplomat 

- Fixació del bastiment 

- Protecció i neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 

previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 

Si el bastiment és per a porta i els muntants no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a 

aquest mitjançant fixacions mecàniques. 

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 

Nombre d'ancoratges en el cabiró superior:  >= 2 

Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Aplomat:  ± 3 mm 

- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser 

segons el gruix que tingui l'acabat del parament. 

La col·locació del bastiment ha de possibilitar la del 
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tapajunts. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 

impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 

ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials 

adequats (massilles, tacs, etc.). 

El bastiment es col·loca durant el procés de formació de la paret i s'ha de travar a ella a 

mesura que aquesta es puja. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PC -  ENVIDRAMENTS 
 
PC1 -  VIDRES PLANS 
 
PC1F- -  VIDRE IMPRÈS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PC1F-5NXA. 
 
Plec de condicions 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament 

sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre 

laminat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vidre imprès trempat o no 

S'han considerat les formes de col·locació següents: 

- Col·locació a l'anglesa. 

- Col·locació amb llistó de vidre 

- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 

- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació a l'anglesa: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Fixació del vidre al bastiment 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 

- Allisat del màstic i neteja final 

Col·locació amb llistó de vidre: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 

- Col·locació de les falques de recolzament 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el 

vidre i el galze 

- Col·locació del llistó perimetral 
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- Allisat del màstic i neteja final 

Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

Col·locació amb màstic sobre buit d'obra: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit d'obra 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Fixació del vidre al buit d'obra 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit d'obra 

- Allisat del màstic i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 

dilatacions o deformacions del suport. 

Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 

No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 

El conjunt ha de ser totalment estanc. 

Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. 

Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 

Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 

Alçària del galze i franquícia perimetral: 

- Vidre laminar o simple: 

+-------------------------------------------------+ 

¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦ 

¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦ 

¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦ 

¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 

¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦ 

¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 

¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 

¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Franquícia lateral i amplària del galze: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 

¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 

¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 

¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 

¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 

¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 

a 2 mm. 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia lateral i amplària del galze: 

- Vidre simple: 

+----------------------------------------------+ 

¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 

¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 

¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦ 

¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦ 3 - 8  ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,0    ¦ 

¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 

¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦   3    ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦ 

¦ 4 - 8  ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,5    ¦ 

¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 

+----------------------------------------------+ 

Les toleràncies de la franquícia lateral són per als 

vidres col·locats a l'anglesa o amb llistó de vidre. 
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VIDRE TREMPAT: 

El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no 

s'admet cap manufactura posterior. 

Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el 

metall. 

COL·LOCACIÓ AMB RIBET: 

Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als 

extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària. 

La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la 

superfície del vidre. 

El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 

S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 

Amplària de les falques: 

- Vidre simple: 

+-------------------------------+ 

¦ Gruix  ¦Amplària¦Toleràncies  ¦ 

¦ vidre  ¦falques ¦             ¦ 

¦ (mm)   ¦ (mm)   ¦   (mm)      ¦ 

¦--------¦--------¦-------------¦ 

¦ 3-4    ¦   7    ¦    ± 0,5    ¦ 

¦ 4-5    ¦   8    ¦    ± 0,5    ¦ 

¦   6    ¦   9    ¦    ± 0,5    ¦ 

¦   8    ¦  11    ¦    ± 1,0    ¦ 

¦  10    ¦  13    ¦    ± 1,0    ¦ 

¦ 9/11   ¦  14    ¦    ± 1,0    ¦ 

+-------------------------------+ 

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 

L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat 

en tot el seu perímetre. 

COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 

El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i 

la temperatura sigui inferior a 0°C. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENVIDRAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el 

múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui: 

VIDRE SENSE ARMAR DE 3/5 MM DE GRUIX: 

- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm 

- Tipus especials: Llargària en múltiples de 25 cm, Amplària en múltiples de 10 cm 

VIDRE SENSE ARMAR DE 6/7 MM DE GRUIX: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

VIDRE SENSE ARMAR DE 9/11 MM DE GRUIX O ARMAT DE COLOR: 

- Llargària: Múltiples de 25 cm 

- Amplària: Múltiples de 10 cm 

VIDRE ARMAT INCOLOR: 

- Llargària: Múltiples de 25 cm 

- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm. > 90 cm: Múltiples de 10 cm 

VIDRE TREMPAT: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Neteja dels perfils de suport. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHQ -  PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
PHQE- -  PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PHQE-C089. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Projector per a exteriors amb reflector, col·locat. 

- Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric integrat, 

regulables o no regulables. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Acoblada al suport mitjançant brides 

- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 

aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i 

accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 

femelles. 

El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació 

del fabricant. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables. 

El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no 

es transmetin esforços a la connexió elèctrica. 

Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar 

mailto:engestur@engestur.cat


Liszt, 36 08917 Badalona 
Telèfon: 934 608 400 

Fax: 934 600 412 
engestur@engestur.cat 

www.engestur.cat 

 

152 
 

 

rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns del llum. 

S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la 

manipulació i la neteja del difusor. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 

cables) i la lluminària. 

Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 

manteniment. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  <= 10 mm 

- Posició en alçària:  ± 20 mm 

- Posició lateral:  <= 50 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 

del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament. 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 

fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 

per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 

especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07. 

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para 

alumbrado público. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 

i l'equilibrat de fases, si és el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 
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En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

DF. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beatriz Merino Rodríguez 
Arquitecte de l’empresa municipal Engestur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badalona, a la data de la signatura digital 

mailto:engestur@engestur.cat


Liszt, 36 08917 Badalona 
Telèfon: 934 608 400 

Fax: 934 600 412 
engestur@engestur.cat 

www.engestur.cat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 
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PROJECTE PER A LA REALITZACIÓ DE REPARACIONS VÀRIES AL MERCAT MUNICIPAL DE LA MORERA-POMAR.

PRESSUPOST Data: 24/02/21 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost MERCAT MORERA-POMAR

Capítol 01 TREBALLS A COBERTA

1 P5ZZ3-6PJ3 m Neteja de canal de coberta i desembussament de baixants, amb la
retirada d'objectes i restes vegetals i de plantes amb posterior segellat
de les juntes amb un producte adequat que garanteixi l'adherencia
correcte a la canal actual de xapa galvanitzada. El producte haurà de
tenir DIT i  ser aprovat per la DF o responsable de l'obra. (P - 5)

9,80 112,000 1.097,60

TOTAL Capítol 01.01 1.097,60

Obra 01 Pressupost MERCAT MORERA-POMAR

Capítol 02 ENDERROCS

1 P21DE-HBJ5 u Desmuntatge d'instal·lacions existents a la illeta de parades, d'aigua,
llum i electricitat, amb desconexió previa de les corresponents xarxes i
modificacions necessàries de les linies comuns, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

499,61 1,000 499,61

2 P2110-AKWR u Enderroc d'illeta de parades, de dimensions totals 17.60 x 5.60 m i de
4 m d'alçària màxima, amb estructura d'obra de fàbrica, paviment
aixecat del nivell i parts superiors de xapa metàl·lica, amb transport i
gestió de residus, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'enderrocament d'un dintell i
el tancament superior a la zona dels serveis. (P - 3)

8.600,00 1,000 8.600,00

TOTAL Capítol 01.02 9.099,61

Obra 01 Pressupost MERCAT MORERA-POMAR

Capítol 03 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

1 E0300002 u Instal·lació per a alimentar els nous focus de façana amb les millores
necessàries al quadre general segons les noves necessitats de
consum i/o comprovació de seccions de línies si s'aprofita algun tram
existent. Inclou el material auxiliar necessari. (P - 1)

400,00 1,000 400,00

2 PHQE-C089 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de
48 W de potència, flux lluminós de 7560 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66, col·locat (P - 18)

168,15 2,000 336,30

TOTAL Capítol 01.03 736,30

Obra 01 Pressupost MERCAT MORERA-POMAR

Capítol 04 TREBALLS DE SERRALLERIA

1 PD57-7AE4 m Canal invertida d'acer inoxidable perforada sense pendent, per a
recollida d'aigües, 200 mm d'amplària màxima, per a substitució de
l'actual col.locada amb fixacións mecàniques, enrasada amb el
paviment. Zona de l'illeta i previsió per a sectors més deteriorats. (P -
17)

200,18 62,000 12.411,16

2 P83Q0-8SMB u Reparació o substitució de revestiment vertical amb perfil nervat de
planxa d'acer galvanitzada tipus deployé per a façanes amb panells de

800,72 1,000 800,72

EUR



PROJECTE PER A LA REALITZACIÓ DE REPARACIONS VÀRIES AL MERCAT MUNICIPAL DE LA MORERA-POMAR.

PRESSUPOST Data: 24/02/21 Pàg.: 2

216x91 mm emmarcat, de les mateixes característiques que l'existent,
col·locat amb fixacions mecàniques o punt de soldadura (P - 6)

3 P83Q3-8SZK u Revestiment vertical amb planxa d'acer galvanitzada a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, 0,7 mm de gruix amb una inèrcia i una massa
superficial /m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques per a
tapar juntes sota dintell enderrocat (P - 7)

548,77 1,000 548,77

TOTAL Capítol 01.04 13.760,65

Obra 01 Pressupost MERCAT MORERA-POMAR

Capítol 05 PAVIMENTS

1 P9C7-D48R m2 Paviment de terratzo amb relleu de ratlles, de 30x30 cm, de les
mateixes característiques que el existent al mercat, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior/interior. Inclou la
neteja i preparació de la base de suport després de l'enderrocament (P
- 12)

42,01 98,560 4.140,51

TOTAL Capítol 01.05 4.140,51

Obra 01 Pressupost MERCAT MORERA-POMAR

Capítol 06 ENVIDRAMENTS

1 PC1F-5NXA m2 Subministrament i col·locació de vidre imprès armat incolor de gruix 6
a 7 mm, col·locat d'amb silicona neutre sobre, acer fins a 7 m d'alçària
de treball (Inclou bastida auxiliar)Inclou el desmuntatge dels vidres
trencats i la portada a abocador, neteja i preparació de marcs d'acer
per rebre el nou vidre i el material necessari per realitzar els treballs.
(P - 16)

117,83 18,146 2.138,14

TOTAL Capítol 01.06 2.138,14

Obra 01 Pressupost MERCAT MORERA-POMAR

Capítol 07 PINTURA I NETEGES

1 P873-4UBQ m2 Neteja de pintades i grafitis sobre parament vertical de pedra, obra
vista, morter o estuc, amb producte decapant i posterior esbandida
amb aigua calenta (P - 8)

19,50 50,000 975,00

2 P8B3-613I m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte
decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti
adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti (P - 11)

15,50 50,000 775,00

3 P875-4SAG m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils d'acer fins a un grau de
preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans
manuals. Inclou mitjans auxiliars d'elevació fins 14 m (P - 9)

20,01 25,000 500,25

4 P895-4VAQ m2 Pintat de perfils d'acer galvanitzat de planxa, amb esmalt de poliuretà,
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclou mitjans
auxiliars d'elevació fins a 14 m. (P - 10)

27,99 25,000 699,75

5 PAY0-H8JC u Neteja d'espai existent entre el policarbonat i la reixa de la façana de
72 ml de llarg amb aspiració de la bruticia acumiulada, deixant nets el
orificis de sortida d'agua. Si cal s'haura de desmuntar el panell de
policarbonat per la part interior per facilitar les tasques. Neteja de la
canaleta de recollida d'aigua i segellat posterior dels panells i les
planxes d'acer en tot el seu perimetre. Inclou els mitjans d'elevació
necessaris i el material auxiliar. (P - 15)

1.003,78 1,000 1.003,78

EUR



PROJECTE PER A LA REALITZACIÓ DE REPARACIONS VÀRIES AL MERCAT MUNICIPAL DE LA MORERA-POMAR.

PRESSUPOST Data: 24/02/21 Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.07 3.953,78

Obra 01 Pressupost MERCAT MORERA-POMAR

Capítol 08 TENDALS

1 PAVL-CKWR u Subministrament de tendal tpus Stor, enrotllable de 3.5 m de llarg i
4.00 d'ample, amb eix de corró de 78 mm, de guies laterals de cable i
meneta d'accionament manual de color blanc tela color llis estandar ,
per col·locar amb fixació mecànica al parament o al sostre. (P - 14)

467,50 22,000 10.285,00

2 PAVL-C001 u Instal·lació de tendal tipus Stor, enrotllable de 3.5 m de llarg i 4.00
d'ample, col·locat amb fixació mecànica al parament o al sostre. Inclou
els mitjans auxiliars necessaris i el desmuntatge de l'actual tendal i els
transport a l'abocador (P - 13)

285,00 22,000 6.270,00

TOTAL Capítol 01.08 16.555,00

Obra 01 Pressupost MERCAT MORERA-POMAR

Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

1 H0000001 u Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva
(SPC) i equips de protecció individual (EPI),  1,5 % del PEM
(P - 2)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Capítol 01.09 600,00

EUR



PROJECTE PER A LA REALITZACIÓ DE REPARACIONS VÀRIES AL MERCAT MUNICIPAL DE LA MORERA-POMAR.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/02/21 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS A COBERTA 1.097,60

Capítol 01.02  ENDERROCS 9.099,61

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 736,30

Capítol 01.04  TREBALLS DE SERRALLERIA 13.760,65

Capítol 01.05  PAVIMENTS 4.140,51

Capítol 01.06  ENVIDRAMENTS 2.138,14

Capítol 01.07  PINTURA I NETEGES 3.953,78

Capítol 01.08  TENDALS 16.555,00

Capítol 01.09  SEGURETAT I SALUT 600,00

Obra 01 Pressupost MERCAT MORERA-POMAR 52.081,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
52.081,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost MERCAT MORERA-POMAR 52.081,59

52.081,59

euros



PROJECTE PER A LA REALITZACIÓ DE REPARACIONS VÀRIES AL MERCAT MUNICIPAL DE LA MORERA-POMAR.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 52.081,59

6 % BENEFICI INDUSTRIAL (BI) SOBRE 52.081,59......................................................... 3.124,90

13 % DESPESES GENERALS (DG) SOBRE 52.081,59.................................................... 6.770,61

Subtotal 61.977,10

21 % IVA SOBRE 61.977,10............................................................................................... 13.015,19

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 74.992,29

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS )



Liszt, 36 08917 Badalona 
Telèfon: 934 608 400 

Fax: 934 600 412 
engestur@engestur.cat 

www.engestur.cat 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 
  

Dades de l’obra 
 Tipus d’obra 

Reparacions vàries al mercat municipal de Morera-Pomar. 

 Emplaçament 

Mercat Morera-Pomar. Av. Primer de Maig s/n 

 Superfície construïda 

700,00 m2 

 Promotor 

AJUNTAMENT DE BADALONA / GESTOR : ENGESTUR, SA 

 Arquitecte/s autor/s del Projecte d’execució 

Beatriz Merino Rodríguez 

 Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Beatriz Merino Rodríguez 

 

Dades tècniques de l’emplaçament 
 Topografia 

Sensiblement amb desnivell. 

 Característiques del terreny: resistència cohesió, Variable reblert 

 Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn 

Habitatges i religiós. 

 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

Clavegueram, aigua, gas, electricitat, enllumenat públic 

 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

Variable  

 

 

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l’obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 
cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
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Administració. 

 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l’obra. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure 
el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

 

Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

 

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l’obra o prop de l’obra. 

 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord  amb els 
següents principis generals: 

- Evitar riscos. 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

- Combatre els riscos a l’origen. 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

- Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri 
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la tècnica, l’organització del  

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals 
en el treball. 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual. 

- Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

 

L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 

riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només es 
podran adoptar quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels 
que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

 

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 

l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

Identificació dels riscos 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra  establertes 

a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos 

particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant  
tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi. 

A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes 

i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitjes, grues...). 

- Riscos derivats del funcionament de grues.  

- Caiguda de la càrrega transportada.  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
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Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

- Cops i ensopegades.  

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions    

 químiques). 

 

Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades.  

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Fallida de l’estructura. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Acumulació i baixada de runes. 

 

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades.  

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 

 

Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
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- Caigudes de pals i antenes. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 

 

Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 

 

Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 

- Caigudes de pals i antenes. 

 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
(Annex II del R.D.1627/1997) 

 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, 
per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l’entorn del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis. 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col lectives en front les individuals. A més,  
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa 
vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l’obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de 
l’obra com en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents. 

- Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 

- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 

de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 

- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxat en forats horitzontals. 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 

Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat. 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 

del qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

- Utilització de mandils. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb 
perill d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 

 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El 
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tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els 
vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

  

 

Primers auxilis 

 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

 

 

Relació de normes i reglaments aplicables 

 

- Convenis col·lectius. 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre 
de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 
1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 
5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 
de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 
1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per 
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 
16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 
1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 
2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 
28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment 
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad 
e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre 
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
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- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre 
de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 
de 26 de septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de 
abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 
(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 
1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 
(BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat 
per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo 
de 2001)”. 

- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 
112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 
2004)”. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre 
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seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  
31 de enero de 2004).  

- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual 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 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 
d’octubre de 2004). 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas”. 

- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 
25 de agosto)”. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades 
per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per 
a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 
2009). 

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia”. 
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- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 

- “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo 
de 2009)”. 

“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.  

 

 

Beatriz Merino Rodríguez 

Arquitecte de l’empresa municipal Engestur 

 

 

 

 

 

 

 

Badalona,  a la data de la signatura digital 

 

mailto:engestur@engestur.cat


Liszt, 36 08917 Badalona 
Telèfon: 934 608 400 

Fax: 934 600 412 
engestur@engestur.cat 

www.engestur.cat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS 

mailto:engestur@engestur.cat


OBRA PLÀNOL ARQUITECTE

EMPLAÇAMENT

FEBRER-2021

PROJECTE PER A LA REALITAZACIÓ  DE REPARACIONS VÀRIES 
E: 1/1000

AL MERCAT MUNICIPAL DE  MORERA-POMAR

PLANTA BAIXA

BEATRIZ MERINO
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OBRA PLÀNOL ARQUITECTE

ACTUACIONS

FEBRER-2021

PROJECTE PER A LA REALITAZACIÓ  DE REPARACIONS VÀRIES 
E: 1/300

AL MERCAT MUNICIPAL DE  MORERA-POMAR

PLANTA BAIXA

BEATRIZ MERINO

1 ENDERROC D'ILLA EXISTENT (6 PARADES)

2 SUBSTITUCIÓ DE REIXA DE DESGUÀS 

3 ENDERROC DE REVESTIMENT DE TOTXANA EN PARET DIVISÒRIA

4 NETEJA I SEGELLATS DE JUNTES DE LA CANAL DE COBERTA

5 NETEJA DE PLANXES DE POLICARBONAT I SANEJAT DE SEGELLATS DE LA FAÇANA AV. PRIMER DE MAIG

7 SUBSTIUCIÓ DE TENDALS DEL PORXO EXTERIOR

6 NETEJA DE GRAFFITIS I PINTURA DE FAÇANA PRINCIPAL I REPARACIÓ DE VIDRES TRENCATS
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