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1. GENERALITATS

5

1.1. Identificació i agents del projecte

Projecte:
PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA INTERIOR SENSE AFECTACIÓ
D•ESTRUCTURA, DE LA CUINA I ESPAIS ANNEXOS DE RENTAT, SERVEI,
BANYIMAGATZEM,DEL•ESCOLACEIPJOANPERICHIVALLS.

Tipusd•intervenció:
Reformainteriorsenseafectaciód•estructura

Emplaçament:
AvingudadelaMaredeDéudeMontserrat,núm.22
08970ͲSantJoanDespí.ComarcadelBaixLlobregat

Promotor:
AjuntamentdeSantJoanDespí

Tècnicredactordelprojecte:
LluísRemolàiSans
EnginyerTècnicIndustrial
Colͼlegiat6.539


1.2. Projectes parcials i documents complementaris

Amidamentsipressupost:
LluísRemolàiSans

Estudidegestióderesidusdelaconstrucció:
LluísRemolàiSans

EstudiBàsicdeSeguretatiSalut:
LluísRemolàiSans
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

7

2.1. Informació prèvia
Elprojectes•ubicaal•EscolaCEIPJoanPerichiValls,situadaal•AvingudadelaMare
deDéudeMontserrat,núm.22,delmunicipideSantJoanDespí.

L•escola CEIP Joan Perich i Valls està constituïda per diferents edificis aïllats amb
façanapertotsquatrecostatscadascun.

L•edifici que acull la cuina i espais annexos de rentat, servei, bany i magatzem,
objectesdelprojecte,éselprincipaliaculltantaulesd•ensenyament,combiblioteca,
menjador,ielsespaisdelapròpiareforma.

Aquestedificiprincipalestàconstituïtperplantabaixaiunaplantapis,iessituaala
cotaaproximadade+49,00respectedelnivelldelmar.

L•estructura de l•edifici que ens ocupa, està formada per pilars de formigó i forjats
ambbiguetadeformigóirevoltóceràmic.

Aquesta estructura no és objecte del projecte al no afectarͲse, en res, el sistema
estructural.

Lesfaçanessond•obravistaambfusteriad•aluminiipersianes.

L•edificiésaccessible,idisposad•unaúnicaescalainteriord•accésaplantaprimera.

L•estat actual de la planta baixa de l•edifici on s•ubica la cuina i espais annexos de
l•escola,éscorrectemalgrateltempsquefaqueestàconstruït,quedatadelsanys
setanta.

Igualment passa amb les instalͼlacions que arriben a la cuina, ja sigui l•elèctrica,
d•aiguaidegas,queestanenbonestat,perelques•aprofital•arribadad•aquestes
instalͼlacionsalacuina.


2.2. Compliment de la normativa urbanística
Planejament:
PlaGeneralMetropolità
Zonificació:
Clau7ad•EquipamentDocent.


2.3. Estat actual dels espais a reformar
Elprojectecomprènlacuinaielsespaisannexosderentat,servei,banyimagatzemi
nocanviaenresladistribucióenplanta.
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Aquestesdependènciesons•actúa,ocupenparcialmentlaplantabaixadel•edificion
estroben,talicomjas•hadescritanteriorment.

Aquestareforma,noafectaràenresl•estructurail•actuacióeslimitaal•interiorde
lescitadesdependències.

Lacuinaiespaisannexosderentat,servei,banyimagatzem,tenenaccéstantintern
des del menjador com exterior des de pati. Malgrat el temps que tenen aquestes
dependències,disposendebonescondicionsd•estructuraielementsd•obra.

Lacuinaiespaisannexosderentatiserveiibany,estanenrajolatsfinsamitjaalçada,
pavimentatsambpecesdeterratzoidotatsdelesinstal.lacionsdegas,electricitati
aigua,ques•adaptaranalareforma.

Lesparetsisostredelmagatzemestàacabatabasedepinturaielpavimentésdel
mateixterratzoquelesaltresdependències.

Desdelpuntdevistadeprograma,l•actualcuinadisposademaquinàriaimobiliari
queengranmesuraésvelliestàobsolettotiestarenfuncionament.

Al marge de les actuacions en cuina i espais annexos de rentat, servei, bany i
magatzem, es portaran a terme tres intervencions al menjador de l•escola, que es
descruienenapartatposterior.

Lasuperfícieabansdelareforma,ésdel•ordredels98,80m2,distribuïtscom:

QUADRE DE SUPERFÍCIES
Zona de rentat

25,20 m2

Cuina

47,60 m2

Magatzem

23,05 m2
2,95 m2

Bany

98,80 m2

Superfície



L•alçadalliuredelacuinaiespaisannexosderentat,servei,banyimagatzem,ésde
2,95metres.
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2.4. Objecte del projecte
L•objectedelprojecteésladefiniciódelareformasenseafectaciód•estructura,dela
cuina i espais annexos de rentat, servei, bany i magatzem, de l•escola CEIP Joan
Perich i Valls, situada a l•Avinguda de la Marede Déu de Montserrat, núm. 22, del
municipideSantJoanDespí.

D•aquesta manera, s•adapten aquests espais a les normatives vigents en matèria
sanitàriaideseguretat,iesmilloralafuncionalitattantdelacuinacomdelsespais
annexos.

Aquesta intervenció suposa l•adaptació de les instalͼlacions d•aigua, sanejament,
electricitat, gas i contra incendis, així com els revestiments de parets, de la part
afectadaperl•obrasegonsquadredesuperfícies.

Com s•ha dit en paràgrafs anteriors, independentment de la reforma de la cuina i
espaisannexos,esrealitzarantresintervencionsalmenjador:

1. Enelmenjadordelacitadaescola,esconstruiràuntancamentambnovaporta
d•accés des del passadís al menjador, per guanyar amplada i fer que obrin en
sentitd•evacuaciósenseenvairl•accésisortidadebanycontigu.

2. Tambéenelmenjador,s•obriràunpasal•exterioris•instalͼlaràlacorresponent
portamtàl.licaambbarraantipàniciamboberturacapal•exterioriesconstruirà
unanovarampaambdesenbarcamentapationdesembocarà.
3. Desmuntatgedel•actualcobertadelasaladecalderescontiguaalacuinaabase
d•uralita de fibrociment i muntatge de nova coberta a base de panells tipus
sandwitx. En la retirada de l•actual coberta es realitzarà i justificarà la correcta
gestió del material que conté, l•amiant, que esdevé residu perillós. S•aportarà
tota la documentació de retirada, transport i destrucció per part d•empresa
especialitzada.

No es projecta cap tipus d•obra que signifiqui augment de superfície o volum de
l•edificació,niobresquemodifiquinelselementsestructurals.


2.5. Justificació i solucions adoptades
Amb aquesta reforma, la cuina quedarà zonificada amb espais comunicats però
diferenciats:zonesdepreparacióizonadecoccióambillacentral.

En aquest espai de cuina, s•hi incorporarà també el rebost fred amb porta d•accés
desdelamateixacuinaidotatdecambradeconservacióperalsalimentsiarcons
congeladors.
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Amb aquestes intervencions, la cuina disposarà d•una distribució més racional i
còmodapertreballarqueladistribucióactual.

La zona de rentat i servei, disposa actualment d•accés a pati exterior a través de
porta, que es canviarà per una de més ample, per facilitar l•entrada i sortida de
persones,alimentsideixalla.Enobrafacilitaràlasortidadelsresidusd•obra,delsque
s•hihabilitaràunespaienpatiperalscontenidorsdediferentsfraccions.

Igualment,aaquestazonaderentatiservei,s•obriràfinselterral•actualfinestraper
tal de facilitar la comunicació amb el menjador i la circulació dels carros cap als
elementsques•utilitzaranperrepartirelsàpatsalsalumnes.

Almagatzemactual,s•hiconstruiranparetsdivisòriesperaformaciódenouvestidor,
quecomunicaràambelbanyactual,quetambéesreformarà.D•aquestamaneraes
crearàunbanyͲvestidoramblesinstal.lacionsnecessàries.

Com s•ha dit, en el menjador de la citada escola, s•obrirà un pas per a la posterior
instalͼlaciódeportaamboberturaal•exterioriesconstruiràunarampadepasentre
menjadoripatiexterior.Tambéesconstruiràuntancamentambnovaportad•accés
des del passadís al menjador, per guanyar amplada i afavorir l•evacuació en cas
necessari.

En compliment de l•article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda,
"Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i de
conformitatambl•apartat1.3del•annexdelCodiTècnicdel•Edificació,esfaconstar
queenelprojectes'hanobservatlesnormessobrelaconstruccióvigents,iquedites
normes figuren ressenyades relacionades als apartats corresponents del Plec de
CondicionsTècniquesd•aquestamemòria.

Relaciódesuperfíciesútilsresultantsuncopexecutadeslesobres,serà:

QUADRE DE SUPERFÍCIES
Zona de rentat i servei

25,20 m2

Cuina

37,40 m2

Rebost fred

9,55 m2

Magatzem

16,90 m2
8,70 m2

Bany-vestidor

97,75 m2

Superfície
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L•alçada lliure de la cuina i espais annexos de neteja, servei, banyͲvestidor i
magatzem,desprésdelareforma,continuaràessentde2,95metres.

Al tractarͲse d•una reforma interior de dependències d•edifici existent, és possible
que apareguin imprevistos durant l•execució de l•obra, per el que es tindrà en
compte una partida d•obra d•ajudes a industrials i treballs complementaris per a
cobrirlesfeinesderivadesdesubsanaciód•aquestspossiblesimprevistos.

Igualment, en l•execució de nova xarxa de sanejament i a la formació de la nova
rampa,donatques•hauràdetocarelterrai/osoleraexistents,esdesconeixl•estat
d•aquests i els elements constructius que ens podem trobar, com fonaments, etc.,
perelquequedamésquejustificadalapartidad•obrad•ajudesaindustrialsitreballs
complementarisesmentada.

Detotesmaneres,italicomjas•hadit,nos•actuaràenelselementsestructuralsde
l•edifici,ielspossiblesimprevistosesresoldransenseafectarl•estructuradel•edifici.


2.6. Terminis d’execució
Elterminid•execuciódelstreballss•estableixen11setmanes,apartirdelaúltimadel
mes de juny, amb la finalitat d•executarͲlos just abans del nou curs escolar i tenir
temps de fer les proves necessàries de comprovació del funcionament de la nova
cuina.


2.7. Pressupost
El pressupost general d•aquesta reforma, puja a la quantitat de DOSͲCENTS
SETANTAͲTRESMILDISETEUROSAMBNORANTAͲTRESCÈNTIMS(273.017,93 ).

SantJoanDespí,generde2.019


LAPROPIETAT,L ENGINYERTÈCNIC,

Firmado

digitalmente por

LLUIS REMOLA
SANS

Fecha: 2019.02.18

11:47:52 +01'00'

LluísRemolàiSans
EnginyerTècnicIndustrial
Colͼlegiatnúm.6.539


LLUIS
REMOLA
SANS
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
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3.1. Extracció de mobiliari existent i elements d’obra. Treballs previs
Prèviamental•inicidel•obra,esdesinstalͼlaràtotalamaquinàriaiaigüeresexistents
del•actualcuinaiespaiderentatipicadelbany.

Esdesmuntaràlacampanadelacuina,aixícomlacaixad•extraccióielsconductes
d•extracciódefumsinteriorsil•escalfadorelèctricagas.Esdesmuntarantambéels
armarisbaixosialtsexistents,aixícomeltancamentdefustaqueconformal•actual
vestidoral•espaidemagatzem.

Desmuntatge de portes dels espais on s•actua així com de finestra de comunicació
entrezonaderentatimenjadoridepartposteriordelmenjador.

Extracció de l•enrajolat existent en paraments verticals i picat de tot el guix de la
cuinaiespaiderentat,serveiibany,peraposteriormentarrebossarambmorteri
enrajolardenouatotaalçada.

Extracciódelsòcoldetotselsespaisqueesreformenperalaposteriorcol.locacióde
nousòcolsanitaridemitjacanya.

Extracció de marc finestral que dona al menjador i enderroc de paret per colͼlocar
posteriormentunaportanovad•accés.

Extraccióderentadoraiguixetesitornarainstalͼlaralfinalitzarl•obra.

S•obrirà fins al nivell de terra, una de les finestres existents en el menjador per a
posteriorment instalͼlarͲhi una porta amb obertura cap a l•exterior estarà dotada
ambbarraantipànic.

Desmuntatge de l•actual coberta de la sala de calderes a base d•uralita de
fibrociment i muntatge de nova coberta a base de panells tipus sandwitx, per a
posteriormentmuntarͲhiunacobertaabasedeplaquessandwitx.

Desmantelamentdetotalainstal.lacióinteriord•electricitat,gasiaiguadonatquees
reformarananoves.

Esdeixarantotselsespaisdereformanetsperapoderserreformatstotalment,per
elquepodranserretiratselementsexistentsnomencionats.

Estindràcuraelpasd•instal.lacionsquealimentenreceptorsdelarestad•edifici.

Els treballs d•extracció de mobiliari i elements d•obra d•enderroc s•efectuaran amb
mitjansmanualsimaquinàriaieinespetits.
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Talicoms•haanatdient,aquestareformanoafectaenresal•estructuradel•edifici.

Totes les runes provinents dels treballs d•enderrocs i els propis de la reforma es
carregaranacontenidorqueesretiraràelscapsdesetmanaencasdequedaralavia
pública i es transportarà a abocador autoritzat, demanant rebut corresponent de
cada tramesa abocada on hi consti el transportista i la procedència de les runes,
donantcomplimentatotallòqueesderivadelRealDecret105/2008Reguladordela
produccióigestióderesidusdeconstruccióienderroc,idelDecret89/2010sobreel
ProgramaderesidusdelaconstrucciódeCatalunya(PROGROC).


3.2. Ram de paleta
Lespartidesderamdepaletaqueesrealitzaranenaquestareforma,seran:

Ͳ Extracciódeportadefustadedosfullsdecomunicacióentrezonaderentati
cuina.
Ͳ Extracciódeportadecomunicacióentrezonaderentatiapatiposterior.
Ͳ Extracciódeduesportesdefustadebany.
Ͳ Extracciódeportadefustadecomunicacióentrezonaderentatimagatzem.
Ͳ Extracciódeportadefustadedosfullsdecomunicacióentrezonaderentati
amenjador.
Ͳ Extracciódelfinestraldecomunicacióentrezonaderentatimenjador.
Ͳ Extracciófinestradelmenjadorapati.
Ͳ Extracció de marc i portes d•accés al menjadordes del passadís. Enderrocar
paretsuperiorirepàsdelesarestes.
Ͳ Oberturadedosforatsdelaparetdetancamentdel•actualbanyideixarels
foratsacabatsperaposteriormentinstal.larduesportesdefustade70cm.
d•amplada.
Ͳ Fer forats nous per els conductes d•extracció de fums, aportació d•aire i
ventilacióperelquartofred.Incloutapatdelsforatsdelsconductesantics.
Ͳ Construcció de paret per a la formació del rebost fred de 7.5 cm a base de
plaquescartróͲguix(pladur)aduescaresfinsalsostre.
Ͳ Tapatdeportesdel•actualbanyiconstrucciódeparetd•obratotabasede
maóceràmical•espaidemagatzemperaformaciódevestuari,finsalsostrei
ambenguixataduescares.
Ͳ Instal.laciódeportadecomunicacióentrezonaderentaticuinadetipusEI2
60 C5 de 90x210 cm de llum d•una fulla amb junta intumescent, ull de bou
amb vidre EIͲ60 i marc d•acer, maneta de color negre i clau. Inclou
homologacióicertificat.
Ͳ Instal.laciódeportadecomunicacióentrezonaderentatipatiposteriorde
xapaacolladaenparetd•obrade90x210cmdellumd•unafulla,manetade
colornegraiclau.
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Instal.laciódeportadecomunicacióentrezonaderentatimagatzemdexapa
acolladaenparetd•obrade80x210cmdellumd•unafulla,manetadecolor
negraiclau.
Instal.laciódeportadecomunicacióentrezonaderentatimenjadordexapa
acolladaenparetd•obrade90x210cmdellumd•unafulla,manetadecolor
negraiclau.
Instal.laciódeportadecomunicacióentremenjadoripatidetipusEI260C5
de100x210cmdellumd•unafullaambjuntaintumescent,marcd•acer,amb
barraaintipànic.Inclouhomologacióicertificat.
Fer regates en parets i terra, posterior tapat, per realitzar les instalͼlacions
d•aigua,electricitaticonduccionsdetubsdedesguàsal•arquetageneraldela
cuina,inclòsregistreambtapaenconnexióambclavegueramgeneral.
Substituciódepecesdeterratzomalmesesicol.locaciódenovesenelsllocs
onprèviaments•hagihagutdepicarpercondicionarinstal.lacions.
Preparació i polit del terra ocasionat per les regates fetes per les
instalͼlacions.
Subministramenticolͼlocacióderevestimentceràmicdetotalacuinaiespai
derentat,serveiibany,finsalsostre.Acabatdejuntesambboradaacrílica.
Subministrament i colͼlocació de sòcol de mitja canya de color blanc d•una
alçadade5a7cmiunamplede4a5cmambunradiaprox.de3cmatotes
lesdependènciesons•actua.
Subministrament i colͼlocació d•elements de desguàs en els punts on
s•instal.len nous elements que requereixes evacuar aigua com maquinaria,
aigüeres,piquesidutxa.Connexióambxarxadedesguàsexistent.
Colͼlocació de reixetes per la ventilació del gas i conducte flexible per la
ventilaciódelquartofred.
Construcció de paret de pladur de 7.5 cm formant vestíbul fins al sostre.
Enrajolareltramdeparetnouambceràmicaa1,50md•alçada.
Formacióderampade3mdelongitudx1.65md•ampladaambunapendent
del 10 %. Excavació del terra, colͼlocar malla i fer fonaments. Omplir amb
morteriferacabatantilliscantdelmateixmorter.Inclouesperespercolͼlocar
baranairepàsdemorteralaparetlateral.
Amés,lesfeinesderamdepaletainclourantoteslesactuacionsnecessàries
tant contemplades com no ocasionades per imprevistos i necessitats
específiques per prescripcions d•altres industrials a fi de deixar l•obra ben
acabada.
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3.3. Subministrament d’aigua
Lespartidesqueintervindranentreballsdefontaneria,seran:

Ͳ Extraccióianulͼlaciódetoteslesinstalͼlacionsd•aiguaexistents.
Ͳ DesmuntarescalfadorexistentitornarͲneamuntarundenoudegasiunnou
acumulador elèctric d•aigua de 30 litres, un cop enrajolades les parets on
s•hagindecol.locar.
Ͳ Instalͼlacióencastadadecanonadesd•aiguafredaͲcalentaperalesaigüeres,
picaidutxa,inclouclausdepas.
Ͳ Instalͼlacióencastadadecanonadesd•aiguafredadescalcificadapermarmita,
forn,rentaplats,inclouclausdepas.
Ͳ Instalͼlació encastada de canonades d•aigua freda per escalfadors i
pelapatates.Inclouclausdepas.
Ͳ InstalͼlaciódedescalcificadorformantbyͲpass,inclouclausdepas.
Ͳ Instalͼlaciódedesguassosperaaigüeres,piques,dutxapeladoradepatates,
marmita,fornconvecció,rentaplats,cambrarefrigeració,dosbaixmostrador
refrigeratsidescalcificador.Connectataclavegueramexistent
Ͳ Connexiódetotselspuntsd•aigua,incloentsifons,flexosd'aiguaiaccessoris.

Lainstalͼlaciód•aiguaesrealitzaràambconductedeparetllisadecouredediàmetre
13/15ambaïllamenttèrmic,peralscorresponentscircuitsd•aiguacalentaifreda.

Laprevisiódecabaldelescanonadesdedistribuciós•establiràd•acordamblataula
2.1deDBHS4iaplicantelcorresponentcoeficientdesimultaneïtat.

Enfunciódelcabaldefinitiudelsaparellsquenecessitaranaigua,eldiàmetredeltub
queelsalimenti,podràvariardesecció,podentsermésgranomespetit.Elscanvis
que pugui haver durant l•execuació de l•obra en funció del que definitivament
s•instal.li segons necessitats, quedaran coberts per les partides de material divers i
treballscomplementarisd•aquestapartidad•aigua.

No és necessari augmentar la canonada d•escomesa a la cuina ja que disposem de
cabalsuficientperdonarserveialanovainstalͼlació.

Esreformaràlainstalͼlacióinteriordesdelacanonadad•arribadad•aiguaalacuina,i
desd•aquí,esconduiràl•aigua,capacadapuntdeservei,alimentantalacalderaia
lacuinaenlesseveszonesdecuinat,preparaciód•alimentsirentat.

Es comprovarà la perfecta estanquitat a la pressió adequada de tota la instalͼlació
abansd•ocultarͲladinsl•obra.

Totalaxarxad•aiguafredadistribuiràaiguadescalcificada,existintunbyͲpass,pera
continuartenintaiguad•escomesaencasd•avariaeneldescalcificador.
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Per el dimensionament dels cabals de demanda simultània s•ha tingut en conte el
consumd•aiguafredailaproducciód•aiguacalenta.

Enaquestainstalͼlació,partimdelacanonadad•arribadad•aiguaalacuina,id•aquí
esrealitzaràlainstalͼlacióinteriorfinsalselementsaabastir.

Apartirdelacanonadad•entradad•aiguafredaalacuina,partiranlescanonadescap
acadapuntdeconsumd•aigua.

L•aigua calenta sanitària, s•utilitzarà per a les piques d•aigua, dutxa i marmita, i
estaranalimentadesamblainstalͼlaciód•unacumuladorelèctric.

Elconsumdecadaunitatdeservei,es:


Tipusd•aparell
Aiguafreda
ACS

Picadomèstica
0,10
0,10

Picano
0,20
0,20

domèstica

Rentavaixelles
0,25
0,20

industrial
de
20

serveis

Aixetesaïllades
0,15
0,10

Dutxa
0,20
0,20


Estindràencomptematerialdiversperadeixarlainstal.laciótotalmentacabadaaixí
comelstreballscomplementarissegonsdemandad•altresindustrialsperalaposada
enserveidelainstal.laciódefontaneriaielementsquenecessitinaigua.

Caltenirencomptequelamaquinriadefinitivaainstal.lartindràunesprescripcions
onecessitatssegonsdelamarcadefinitivaques•instal.li.


3.4. Aparells sanitaris i equipament
Escontemplalacolͼlocaciódelsaparellssanitarisespecificatsenl•apartatanteriori
grafiatsenplànols.

L•aixeta de la zona de rentat serà composta d•aixeta amb sortidor ruixador de
mànega flexible de 2m d•allargada, i les aixetes de rentat de mans i d•aliments de
zonadecuinaseràambaccionamentdepedal.Portarandifusorsperregularelcabal
d•aigua.
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S•abastaràd•aiguanecessàrialapicaidutxadelbanyexistent,aixícomlarentadora.

El servei tindrà l•equipament complet de dispensador de paper higiènic similars als
existentsal•escola,ambacabatd•acerinoxidable.

Estindràencomptematerialdiversperadeixarlainstal.laciótotalmentacabadaaixí
comelstreballscomplementarisperalaposadaenserveidelainstal.laciód•aparells
sanitarisiequipament.

En requeriment del Decret d'ecoeficiència en els edificis les aixetes d•aigüeres
disposarandemecanismeeconomitzadorqueobtinguiuncabalmàximde12l/mini
uncabalmínimde9l/minaunapressiódinàmicamínimad•úsd•1bar.


3.5. Electricitat
Lespartidesqueintervindranenlapartelèctricaseran,agranstrets:

Ͳ Extraccióianulͼlaciódetoteslesinstalͼlacionsexistents.
Ͳ Instalͼlació de quadre general de protecció amb els seus corresponents
magnetotèrmicsidiferencialssegonsesquemagràfic.
Ͳ Instalͼlació de divuit línies per a tota la maquinària i endolls auxiliars
repartidessegonsconsum.
Ͳ Instalͼlació de trentaͲvuit endolls de 16 A i dos tres trifàsics (peladora de
patates,fornirentaplats)tipusShucko.
Ͳ Instalͼlació de trentaͲnou punts de llum repartits en onze enceses. Inclou
subministrament i colͼlocació de trentaͲnou llums de leds amb protecció de
colorblanc.
Ͳ Subministrament i colͼlocació de set llums d•emergència encastada de 150
lúmens.
Ͳ Subministramentiinstalͼlaciódevariadordefreqüènciatrifàsic3cv.
Ͳ Subministramentiinstalͼlaciódereguladortrifàsicde1,5cv,

Estindràencomptematerialdiversperadeixarlainstal.laciótotalmentacabadaaixí
comelstreballscomplementarisperalaposadaenserveidelainstal.lacióelèctrica
delacuinaiconnexiódelamaquinària.

L'edificidisposadesubministramentelèctricilanovainstalͼlacióelèctricaaprojectar
per a la cuina i espais de rentat i servei, s'adaptarà al que estableix el "Reglament
electrotècnicdebaixatensió"(REBT),aprovatperReialdecret842/2002ilesseves
instruccionstècniquescomplementàries,garantintlaseguretatdelespersonesidels
bénsaixícomelnormalfuncionamentd'altresinstalͼlacionsiserveis.
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Es tindrà en compte, que l•edifici és existent i la instalͼlació elèctrica també ho és,
essent únicament nova, per a la cuina i espais de rentat i servei que recull aquest
projecte.

3.5.1. Instruccions tècniques complementàries ITCͲBT, a aplicar en el present
projecte

Instalͼlacionsinteriorsoreceptores

- ITCͲBTͲ18Posadaaterra.
- ITCͲBTͲ19Prescripcionsdecaràctergeneral.
- ITCͲBTͲ20Sistemesd•instalͼlació.
- ITCͲBTͲ21Tubsicanalsprotectors.
- ITCͲBTͲ22Proteccionscontrasobreintensitats.
- ITCͲBTͲ23Proteccionscontrasobretensions.
- ITCͲBTͲ24Proteccionscontracontactesdirectesiindirectes.
- ITCͲBTͲ28Instalͼlacionsenlocalsdepúblicaconcurrència.
- ITCͲBTͲ44Receptorsperenllumenat.

Descripciódelainstalͼlacióelèctricanova

Quadregeneraldedistribució
El subquadre general de distribució de cuina i i espais de rentat i servei,
bany i magatzem estarà a la cuina, proper a l•entrada de l•escomesa
aquesta zona, i sobre ell, hi haurà els dispositius de comandament i
proteccióestablertsalaInstruccióITCͲBT17.

Líniesindividuals
Aquestesesresoldranmitjançantconductorsdecourerecobertsdedoble
capa de XLPE, essent la tensió nominal mínima de 450/750 V, per a
l•enllumenatide0,6/1KVperalaforça.

Els cables elèctrics a utilitzar a les instalͼlacions de tipus general i al
connexionat interior de quadres elèctrics, seran no propagadors del
incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables tindran
característiquesequivalentsalesqueensdictalaNormaUNE21.123Ͳ4/5,
olaNormaUNE21.1002,segonstensióassignadaalcable.

Aquests conductors es disposaran en canal de PVC, no propagadoa de
flama,homologadaidefabricantreconegut.

Compliranambelques•indicaalaNormaUNEͲEN50.086Ͳ2Ͳ3.
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Les seccions dels conductors van indicades en l•annex de càlculs,
juntamentambelsdiàmetresdelstubs.

Hem d•assenyalar que, per les característiques del local, superfície,
aforament màxim de persones, etc., creiem resolt, ja que les
sectoritzacionssuperenlesprescripcionsque,ambcaràctergeneral,s•han
d•aplicaraaquestslocals.

Lacaigudadetensiómàximaadmissiblenoseràsuperioral3%delaxarxa
d•enllumenat,nial5%delaxarxadelaforça.

Proteccions
Proteccionsenquadregeneral
Amésdelainstalͼlacióexistentperal•escola,alquadregeneralquehiha
ubicat en passadís just al darrera de la cuina, s'instalͼlarà un Interruptor
(50A,IV)deprotecciódelalíniaquediscorrefinsarribaralnousubquadre
deCuina.

Aquest interruptor tindrà poder de tall suficient per a la intensitat de
curtcircuitquepuguiproduirͲseenelpuntdelasevainstalͼlació,siguide
15KA.

ProteccionsenelSubquadredeCuina
EncapçaleradelsubquadredeCuina,hihauràuninterruptorgeneral(50
A,IV)detalldeltipusmagnetotèrmic.

D'aquest es derivaran línies protegides, per a enllumenat i per a força
motriu,ambelscorresponentsinterruptorsautomàticsdiferencialsdetall
omnipolar, desconnectables en càrrega, d'intensitat nominal indicada i la
sensibilitatdelsqualsserà30mA.

Protecciócontrasobreintensitats
Totselscircuitsestaranprotegitscontraelsefectesdelessobreintensitats
quepuguinpresentarͲseenelsmateixos,peralaqualcosalainterrupció
d'aquests circuits es realitzarà en un temps convenient o estaran
dimensionatsperalessobreintensitatsprevisibles.

Els dispositius de protecció podran estar constituïts per interruptors
automàticsdetallomnipolarambcorbatèrmicadetall,opertallacircuits
fusiblescalibratsdecaracterístiquesdefuncionamentadequades.
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Protecciócontracontactesindirectes
La protecció de les instalͼlacions elèctriques contra contactes indirectes,
s'efectuaconjugantlainstalͼlacióderelèsdiferencialsd'intensitatindicada
en l'esquema elèctric adjunt, amb la instalͼlació del sistema de protecció
perposadaaterra,mitjançantconnexiódetoteslespartsmetàlͼliquesdels
receptors elèctrics al circuit general de posada a terra, amb l'objecte de
limitar la tensió que respecte a terra, puguin tenir en un moment
determinat, les masses metàlͼliques, assegurar l'actuació de les
proteccionsieliminarodisminuiralmàxim,elriscquepuguisuposaruna
avaria en el material utilitzat per a la instalͼlació elèctrica, tot això en
complimentdelaInstruccióComplementàriaITCͲBTͲ18.

Les masses metàlͼliques dels receptors elèctrics, s'uniran mitjançant
conductors de protecció, de la secció adequada a les línies principals de
posada a terra, que enllaçarà directament amb la javelina o javelines a
instalͼlar.

La posada a terra, pròpiament dita, estarà formada per una o diverses
javelinesd'acerambrecobrimentcúpric,colͼlocadesadistànciesentresi,
superiorsalasevalongitud,encasdeserdiverses.

Els conductors de protecció aniran normalment per les mateixes
canalitzacions que els conductors actius, i estaran protegits amb doble
capad'aïllamentdeXLPE,ambcolornormalitzatgrocͲverd.
Lesseccionsdelalíniaprincipaldeposadaaterra,aixícomlesderivacions,
vangrafiadesenl'esquemaeléctricoadjunt.

Uncopinstalͼladalaposadaaterra,s'efectuaràelmesuramentd'aquesta,
no havent de sobrepassar els 37 ohms, corresponents al cas més
desfavorable,d'unatensiódecontactede24V.,iunasensibilitatdelsrelès
diferencialsde650mA.

Protecciócontracontactesdirectes
Totalainstalͼlacióelèctrica,tantd'enllumenatcomdeforça,esrealitzarà
de tal forma que les parts actives de les mateixes, discorrin per llocs
inaccessibles al públic en general, estant degudament protegides contra
qualsevolmenadecontactefortuït,noestantaldescobertcappartd'elles
baix tensió, instalͼlantͲse les corresponents caixes de derivació i
entroncamentdeltipusaïllant,tancadesiequipadesd'interlíniesibornsde
connexió.

Tenint en compte, per a això, el que determina la Instrucció
ComplementàriaITCͲBT24.
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Protecciócontrasobretensions
També s•instalͼlaran interruptors (bobines) per a protegir de les
sobretensions,talicomesdetallaacontinuació.

La bobina de protecció MSU combinada amb un interruptor automàtic o
diferencial protegeix els receptors dels efectes de les sobretensions
permanents originades per un tall de neutre a la instalͼlació degut a un
defecte en la connexió, presència d•armònics, maniobres de Companyia,
etc.

L•apariciódetensionspermanentsfaseͲneutresuperiorsalesnominalspot
arribar a provocar la destrucció dels receptors o reduccióde la seva vida
útilpersobreescalfament.

LabobinadeproteccióMSUactuaenelmomentquedetectaunatensió
superioralvaloradmissibleperelsreceptorsprovocanteldisparamentde
l•interruptorassociat.

Enaquestcas,tindranunaTensiódedisparamentde255V.

Latotalitatdelainstalͼlacióelèctricas•haprojectatd•acordambelvigent
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Decret núm.
842/2002,del2d•Agostde2002ilessevesInstruccionsComplementàries.


Enllumenatd emergència
S'instalͼlaran 7 aparells d'enllumenat d'emergència, repartits per les
dependències. Els esmentats aparells estaran alimentats per una línia
independent.

Un d'ells estarà situat al costat del subquadre elèctric, tal com es podrà
veureenelsplansadjuntsaaquestamemòriatècnica.

Estaran connectats de tal forma que la seva encesa sigui automàtica, i
estaranprevistosperentrarenfuncionamentquanesprodueixunafallada
enl'alimentaciódel'enllumenatnormal.

S'incloudinsaquestenllumenat,l'enllumenatdeseguretat.

L'enllumenat de seguretat estarà previst per entrar en funcionament
automàticament quan es produeix la fallada de l'enllumenat general o
quanlatensiód'aquestbaixiamenysdel70%delseuvalornominal.
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Enllumenatd'evacuació
Existirà enllumenat d'evacuació que permetrà reconèixer i utilitzar les
rutes d'evacuació, proporcionarà com a mínim 1 lux al sòl dels passos
principals i permetrà identificar els punts dels serveis contra incendis i el
quadregeneraldedistribució.


Enllumenatd'ambientoantipànic
Existirà enllumenat antipànic que permetrà la identificació i accés a les
rutesd'emergència,proporcionaràcomamínim0,5luxentotl'espaifinsa
1md'altura,itindràuntempsmínimdefuncionamentd'1hora.

Algun dels aparells d'enllumenat d'emergència complirà els requisits de
diversostipusd'enllumenatsimultàniament,comperexempleenllumenat
d'evacuacióiantipànic.

Sistemad enceses
Talicomjas•hamencionat,lanovaimplantaciód•encesesd•enllumenatde
cuinaizonesannexes,serà:

- Permaniobra:mitjançantinterruptors.

Elscanvisquepuguihaverdurantl•execuaciód•aquestainstal.lacióenfunciódelque
definitivament s•instal.li segons necessitats, quedaran coberts per les partides de
materialdiversitreballscomplementarisd•aquestapartidad•electricitat.

Estindràencomptematerialdiversperadeixarlainstal.laciótotalmentacabadaaixí
comelstreballscomplementarisperalacorrectaposadaenserveidelainstal.lació
elèctrica.


3.6. Instal·lació de gas
Lespartidesqueintervindranenlainstalͼlaciódegas,seran,agranstrets:

Ͳ Instalͼlaciódepresesdegasperescalfador,fregidora,marmita,duescuinesi
fryͲtopamblessevescorresponentsclausdepas.
Ͳ Regulador i connexió de sensor de flux en el conducte d`extracció de la
campana.Incloulaclaugeneral.

Eltipusdecombustibleésgasnatural.

Es renovarà la instalͼlació interior de gas a cuina. Amb el brancal existent en
l•actualitat hi ha suficient diàmetre per cobrir les potències calorífiques de aparells
decuina,ipertant,nos•hauràdemodificarlacontractaciódegas.
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La instalͼlació de combustible s•adaptarà al que especifiquen les normatives
pertinentsenfunciódeltipusdecombustible:

- !Reglamentodeinstalacionesdegasenlocalesdestinadosausos
domèsticos, colectivos o comerciales" (R.D. 1853/93 BOE
24/11/93)iinstruccionscomplementaries.

- !Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos.
Instrucciones Tecnicas Complementarias" (R.D. 494/88 BOE
25/5/88#21/7/88).
Els conductes aniran vistos per sota el fals sostre i baixaran fins a armari de claus
d•aparell.

Escomprovaràlaperfectaestanquitatalapressióadequadadetotalainstalͼlació.

Alazonadecuina,hihaurà:

DENOMINACIÓ

kW

KCal

Escalfador d’aigua

31,60

27.171,11

Marmita a gas

21,00

18.056,75

Fregidora 2 cossos

40,00

34.393,81

Cuina a gas de 2 focs

19,00

16.337,06

Cuina a gas de 6 focs + forn

61,30

52.708,51

172,90 kW

148.667,24 kCal

TOTAL


Canalització
Lainstalͼlacióreceptoradegascomençaambeltalldecompanyiasituata0,3metres
deprofunditatrespecteelnivelldelcarrer,iambclaudecompanyia.

D•aquestaclaudecompanyia,escondueixl•escomesadecompanyiafinsaconnectar
ambelquadredegasdel•escolaenarmarisituatenfaçanadel•escola.L•escomesa
estàprotegidaal•entradaal•armarideregulació,perelcorresponentpassamurs.

SortimdelcomptadorambcanonadaDN90Cu.,quearribaafaçanadel•edificiones
trobalacuinaidiscorregrapadaaparetfinsalaclauonhihaladerivaciócapacuina
i cambra de calderes. Entrem a l•interior de la cuina amb canonada de DN 50
protegidaperpassamursiambunaclaudepas.
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Apartird•aquí,començalanovainstalͼlaciódegasobjectedelprojecte.

Al•arribadadelacanonadadegasalacuina,s•instalͼlaràunaclaudepasgeneralia
continuacióhihauràunramalquedeø20/22Cuquealimentaràl•escalfadord•aigua
estanc.

ContinuaremambaquestacanonadadeDN50que,finsarribaraarmariprotegit,ia
unaalçadad•uns1,80metres,connectaràamblaelectrovàlvula.

Acontinuaciódel•electrovàlvula,queserràd•accionamentmanualiqueacostumarà
aestartancada,continuaràaquestacanonadadeDN50queaunaalçadad•uns1,60
metres,faràdecolͼlectorgeneral.

La electrovàlvula, tindrà una connexió amb la campana extractora mitjançant un
fluxed•aire,queactivaràdeformamanualquanesposienfuncionamentlacampana
id•aquestamanera,s•activaràtambéelsistemad•alimentaciódegasperacuinar.

Acontinuaciódel•electrovàlvula,queserràd•accionamentmanualiqueacostumarà
aestartancada,aquestacanonadadeDN50,aunaalçadad•uns1,60metres,faràde
colͼlectorgeneral.

Aquestcol.lectorcontindràlesclausdelsaparellsqueaniranagas.

De les claus d•aparell, partiran les canonades o ramificacions de ø20/22 Cu que
abastirandegasalscuatreaparellsdeconsumdegasrestants:marmita,fregidora,
cuinade2focsicuinade6focsambforn.

Aquestescanonadesoramificacions,estaranprotegidesperunachapaomegaenpas
perelterra,afideprevenirdecopsoqualsevolagressió.

Lescanonades,colzes,!T",reduccionsielementsderaconeriaserandecoureiles
clausdepas,d•acerambmànecdecolorgroc.

Lesunionsambtubdecoureseranambsoldaduradura.

L•entradad•aireperlacombustiós•efectuaràdirectamentdesdel•exterior.

L•inferiorestaràsituatamenysde15cmdelterra.

Lasecciólliureseràde5centímetresquadratspercadakWdepotènciainstalͼlada.

5cm2x172,90kW=864,50cm2=0,086m2.
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Aquests 0,086 m2, els dividim en la meitat donat que disposem de ventilació alta i
baixa o el que és el mateix, superior i inferior. És a dir 0,043 m2 mínim per a
ventilaciósuperioriinferior.

En cas aquest cas, per a ventilació inferior, disposarem a la cuina, d•una reixa que
comunicaràdirectamentambl•exterioritindràunamidade50x35cmdecostatiuna
superfície de 0,175 m2, per tant, també complim, donat que necessitaríem una
superfíciede0,043m2.

Comaventilaciósuperior,disposaremtambéalacuina,d•unaaltrareixatambéde
mida 50x35 cm de costat i una superfície de 0,175 m2, i que comunicarà també
directamentambl•exterior.

D•aquesta manera tindrem una superfície de ventilació de 0,175 m2 inferior i de
0,175 m2 superior, que sumen una superfície de ventilació superior als 0,043 m2
mínimsexigits,garantintunacorrectacirculaciód•aireperlesoberturesdescrites.

El material utilitzat per a la realització d•instalͼlació de gas, incloent les canonades,
accessorisiaparellsdirectamentencontacteambelgas,seràdecoure.

Lesvàlvulesiaccessorisserand•aceroaliatgesqueresisteixinlesmateixespressions
quelacanonada.

Les claus de tancament ràpid estan fabricades d•acord a les seves normes
d•homologació.

ElsgruixosdelescanonadescompliranlaUNE60309,ambelmínimadmissiblede2
mm.

Lesunionsseranlesmínimespossiblesiseranambsoldaduraelèctrica.

L•espessordelescanonadesrequeridesperacadamaterial,s•ajustaràalprescritper
laNormaUNEreferentacadamaterial.

Elscabalsconsideratsalscàlculscorresponenalconsumaplenapotenciadelconjunt
d•aparellsconsumidors.

La pressió en cada punt de consum serà com a mínim la requerida per al correcte
funcionamentdecadaaparellalrègimprevistperelfabricant.

S•evitaranalmàximlesunions,iencasderealitzarͲse,s•utilitzaràvarilladeplataper
al•obtenciódesoldaduradura.
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Quanlainstalͼlaciópassiperinteriors,s•evitaràelpasdecanonadesdegasperzones
agressivesientotcass•utilitzaranlesproteccionsmesadequades.

Lescanonades,alcreuarelsmurs,hofaranambpassamursde10mm.dediàmetre
superioraltubis•ajustaràpermitjàd•abraçaderesancladesenelmurdel•edifici.

Capcanonadapassaràpersotadecapedifici.

ElmuntatgeseràrealitzatperEmpresaInstalͼladoraAutoritzadadelacategoriaque
escorresponguiambeltipusd•instalͼlacióiperpersonalespecialitzat.

S•efectuarà una inspecció de les soldadures i unions, de forma visual. La prova
d•estanqueïtat s•efectuarà amb aire o gas inerta exclusivament, a més de 500 mm.
c.d.a.,ambmanòmetredeprecisióenformad•U,osimilar,perunperíodedetemps
superiora15minuts,comprovantͲnelesfuguesdegasenlessoldadures,ilesunions
ambaiguasabonosa.

Esdisposaràd•unprogramademantenimentqueinclogui:

 nivelldefuguesenunionsiaparells,
 netejadelsistemadefiltrat,
 comprovaciódelsdispositiusdeseguretat.

Es protegiran les canonades en els trams que aniran de la clau d•aparell fins a
connexióambelcorresponentaparell.Aquetaproteccióseràdeperfilmetàlͼlic.

Espintaràambpinturagrogacomasenyalitzacióenpuntspuntuals,peridentificació
d•aquestainstal.lació.

Elscanvisquepuguihaverdurantl•execuaciód•aquestainstal.lacióenfunciódelque
definitivament s•instal.li segons necessitats, quedaran coberts per les partides de
materialdiversitreballscomplementarisd•aquestapartidadegas.

Estindràencomptematerialdiversperadeixarlainstal.laciótotalmentacabadaaixí
comelstreballscomplementarisperalaposadaenserveidelainstal.laciódegas.


3.7. Metal·listeria
Les partides que intervindran en l•apartat de metalͼlisteria, algunes ja estan
detallades en l•apartat de ram de paleta. A continuació es relacionen totes les
partidesdemetal.listeria,incloentlesportesmetàl.liquesjamencionesdes.
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Portadecomunicacióentrezonaderentaticuina:
Ͳ Instal.laciódeportadecomunicacióentrezonaderentaticuinadetipusEI2
60 C5 de 90x210 cm de llum d•una fulla amb junta intumescent, ull de bou
amb vidre EIͲ60 i marc d•acer, maneta de color negre i clau. Inclou
homologacióicertificat.


Portadecomunicacióentrezonaderentatipatiposterior:
Ͳ Instal.laciódeportadecomunicacióentrezonaderentatipatiposteriorde
xapaacolladaenparetd•obrade90x210cmdellumd•unafulla,manetade
colornegraiclau.

Portadecomunicacióentrezonaderentatimenjador:
Ͳ Instal.laciódeportadecomunicacióentrezonaderentatimagatzemdexapa
acolladaenparetd•obrade80x210cmdellumd•unafulla,manetadecolor
negraiclau.

Portadecomunicacióentrezonaderentatimenjador:
Ͳ Instal.laciódeportadecomunicacióentrezonaderentatimenjadordexapa
acolladaenparetd•obrade90x210cmdellumd•unafulla,manetadecolor
negraiclau.

Portadecomunicacióentremenjadoripati:
Ͳ Instal.laciódeportadecomunicacióentremenjadoripatidetipusEI260C5
de100x210cmdellumd•unafullaambjuntaintumescent,marcd•acer,amb
barraaintipànic.Inclouhomologacióicertificat.

Portad•accésarebostfred:
Ͳ Subministrament i colͼlocació de porta d•alumini color blanc corredissa per
rebostfred,totalmentprotegidaambtiradorsaduescares.Incloucalaixper
taparguiacorredissa.

Pasdecomunicacióentrezonaderentatiservei:
Ͳ Subministrament i colͼlocació de porta corredissa 2400x2100 mm manual
d•aluminicolorblancambvidrede5+5mmambtiradoriclaupersortidaa
servei/menjador.Incloucalaixpertaparguiacorredissa.

Enrampanovarampaentremenjadoripati:
Ͳ Subministramenticolͼlocaciódebaranade2640x1000mmd•acerinoxidable
perlarampa.

Es subministraran i colͼlocaran perfils d'alumini necessaris per acabats dignes i per
taparguies.
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Per a un òptim enrajolat dels panys de paret a enrajolar, abans de qualsevol
actuació, es desmuntaran les finestres, es guardaran a la mateixa escola, i es
tornaranamuntaruncopenrajoladesdenoutoteslesparets.

Estindràencomptematerialdiversperadeixarlainstal.laciótotalmentacabadaaixí
comelstreballscomplementarisperalestasquesdemuntatgedemetal.listeria.


3.8. Fusteria
Lespartidesqueintervindranenl•apartatdefusteria,seran:

Ͳ Subministrament i colͼlocació de tres portes de D.M de 700x2100 mm per
banyivestidor.Incloumarcs,batents,tapetes,ferratgesimanetes.
Ͳ Subministrament i colͼlocació de marc de 1700x2150 mm i dues portes de
800x2100 mm de D.M per menjador. Inclou batents, tapetes, farratges i
manetes.

Estindràencomptematerialdiversperadeixarlainstal.laciótotalmentacabadaaixí
comelstreballscomplementarisperalestasquesdemuntatgedefusteria.


3.9. Pintura
S•aplicarà pintura als sostres de cuina i quartofred i espaide rentat iservei, banyͲ
vestidorimagatzem.

Tambéespintaranlesparetsdevestidorimagatzem.

Elpintatseràabasedepinturad•esmaltsetinat.

S•aplicaràatresmans,unadetapaporusiduesdepinturad•esmaltsetinat.

Estindranencomptetambélessegüentspartides:

Ͳ Pintarsostresdecuina,quartofredambpinturaSanoprotecsantibacteriana
sedosaamblesmansnecessàriespereltotalrecobriment.
Ͳ PintarportesdeD.M, marcsitapetesambesmaltsintèticsetinatambbase
depoliuretàmate.
Ͳ Pintar i estucar paret a dos cares i tram de vestíbul del accés de passadís a
menjador.Coloripinturasimilaral•existent.
Ͳ Pintarirepassosdeestucatparetdemenjadoramblacuina.Coloripintura
similaral•existent.
Ͳ Pintar i repassos d•estucat interior i exterior de forat obert a façana per
sortidad•emergència.Coloripinturasimilaral•existent.
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Lapinturasobreelselementsmetàlͼlics,conductesmetàlͼlics,esdonaràambunama
d•imprimacióantioxidanttipusminideplomelectrolític,prèviapreparaciósuperficial
iduescapesd•esmaltgras.

Esrepassaranlespartsafectadesperlesobresdereforma.


3.10.
Evacuació i sanejament
La instalͼlació d•evacuació es farà de nou per als punts on s•instalͼlaran noves
maquines, piques i dutxa. Serà encastada dins les divisòries, i es composarà dels
desguassos que portaran les aigües residuals als baixants o als claveguerons
existents.EsrealitzaràambconductesdePVCsèrieC.

EscontemplaràelrequerimentdelDecretd'ecoeficiènciaenelsedificisdedisposar
dexarxaseparativa,pelqueelnousanejamentnoesconnectaràambcapdesguàs
d•aigües pluvials existent, i s•executarà independent fins a l•arqueta registrable
projectada.

Es fa de nou la xarxa de sanejament donant resposta a la nova distribució dels
aparells a desaiguar, i es recolliran les aigües residuals dels desguassos mitjançant
clavegueronsdePVCperanaraconnectarambxarxadeclavegueronsexistents.

EldesaiguadelamarmitaseràdecoureDN50perpodersuportarlestemperatures
elevadesdeldesguàsiesconnectaràanoupericósifònicregistrable.

Es comprovarà la perfecta estanquitat a la pressió adequada de tota la instalͼlació
abansd•ocultarͲladinsl•obra.

Estindràencomptematerialdiversperadeixarlainstal.laciótotalmentacabadaaixí
com els treballs complementaris per a la posada en servei de la instal.lació
d•evacuacióisanejament.


3.11.
Ventilació i extracció
Existeixenreixetesperalaventilaciódelesestancesambexistènciadegasatenenta
quelainferioressituaràamenysde20cmdelpavimentilasuperioramenysde20
cmdelsostreofalssostre.

Enquantal•extracciódelacuina,espreveulainstalͼlaciódeconductehelicoïdalde
xapadeferrogalvanitzadade600mmdediàmetreiestaràcalorifugatenelseutram
exterior vist, amb sortida vertical fins una alçada superior d•1,50 m respecte la
coberta,iportaràelsombreretamblamesdexapadeferroperpintar.
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Aquest conducte serà independent de qualsevol altre extracció o ventilació, i
disposarà de registres per a la inspecció i neteja als canvis de direcció amb angles
majorsde30ºicada3mcomamàximentramshoritzontals.Noportaràcomportes
tallafocs.

Elsistemadeventilació,d•aportaciód•airealacampanaid•extracció,quedadescrita
l•apartatdelazonadecocciódelavaloraciódemaquinàriadecuina.

S•asseguraràlaminimitzaciódelsorollemèsperelsistemad•extracciódefumsdela
campana, amb els elements necessaris i els conductes de sortida, seran de doble
capa.

Estindràencomptematerialdiversperadeixarlainstal.laciótotalmentacabadaaixí
com els treballs complementaris per a la posada en servei de la instal.lació de
ventilacióiextracció.


3.12.
Mobiliari de cuina
Elnoumobiliariainstalͼlarilamaquinaria,seranmoblesiaparellsd•acerinoxidable
AISI304iacerinoxidable18/10.

La campana extractora disposarà de sistema d•extinció automàtica amb polsador
d•accionament i polsador de parada, així com d•electrovàlvula pel tall de
subministramentdegasencasdenofuncionamentdelacampana.Tambédisposarà
devariadordefreqüència.

Larelaciódenovamaquinàriaainstalͼlar,és:

Rebostfred:

Ͳ 1CambradepanellsfrigoríficagamaPolarambpanellde80mm.
Ͳ 2Prestatgeriesmodularsperacambradepanells4nivells.
Ͳ 2ArcócongeladorMod.HF550AL.
Ͳ 4Prestatgesdeparetmuralestàndardd'acerinoxidableAISIͲ30418/10amb
cartelͼlessoldades,perafixarsobredelsarconscongeladors.

Zonapreparació1:

Ͳ 3Exterminadorsd'insectesmitjançantambtrampaadhesivaULͲ80.
Ͳ 2Contenidorsd'escombrariesambtapa,rodesipedald'obertura.
Ͳ 2RentamansdepeuLPͲ54.
Ͳ 1Peladoradepatatestrifàsicade20KgMod.PIͲ20.
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Ͳ

1Talladorad'hortalissesMod.CAͲ301ambblocmotord'unavelocitaticapçal
universal.
Ͳ 1Taulasuportd'acerinoxidableAISIͲ30418/10pertalladorad'hortalisses.
Ͳ 1Moblemuralfabricatamidad'acerinoxidableAISIͲ30418/10,ambgruixde
1,5mm.amb5portesabatiblesiuncalaixde450mmd'amplada.
Ͳ 4Prestatgesdeparetmuralestàndardd'acerinoxidableAISIͲ30418/10amb
cartelͼlessoldades.
Ͳ 1Moblemuralfabricatamidad'acerinoxidableAISIͲ30418/10ambgruixde
1,5mm,ambdossines de600x500x300mm.i duesportesenzonainferior
peraemmagatzematdedeproductesdeneteja.
Ͳ 1 Taula estàndard mural d'acer inoxidable AISIͲ304 18/10 soldada amb un
prestatgeinferior.
Ͳ 1 escalfador d•aigia estanc a gas termostàtics HydroͲCompact de Junkers,
ambventiladormodulanticapacitatde18litres/min.

Zonacocció:

Ͳ 1 Taula estàndard central d'acer inoxidable AISIͲ304 18/10 soldada amb un
prestatgeinferior.
Ͳ 1 Fregidora doble de 22+22 litres gas modular TURBO construïda d'acer
inoxidableAISIͲ30418/10.Mod.9GL22+22M.
Ͳ 1 Marmita a gas modular escalfament indirecte de 150 litres construïda
d`acerinoxidableAISIͲ30418/10Mod.G9P15I.
Ͳ 1MòdulneutremodularambportaenacerinoxidableAISI18/10304Mod.
N9T4M.
Ͳ Cuinamodularagasamb2focsconstruïdad'acerinoxidableAISI18/10304
Mod.G9F2M.Graellesdefundició.
Ͳ 1 Calaix horitzontal i armari vertical a mida per pas d'instalͼlacions fabricat
ambestructuradetubd'acer,folratambacerinoxidable.
Ͳ 1FornelèctricprogramableXͲTOUCHMod.TBPͲ110E.Capacitat:10GN1/1.
Ͳ 1SuportperfornXͲTOUCHenacerinoxidableAISI18/10304.
Ͳ 1 Taula a mida fabricada en acer inoxidable AISIͲ304 18/10 amb prestatge
inferior.Aixetacolumnaperlacuinade620mmalçadai400mmdesortida.
Ͳ 1Cuinamodularagasamb6focs+fornGN2/1construïdad'acerinoxidable
AISI18/10304Mod.G9F6+FG.
Ͳ 1MicroonesindustrialMod.RMS510DS.
Ͳ 1 Campana industrial central Mod. Delta 2 soldada fabricada d'acer
inoxidableambplenumd'extraccióambregulacióiplenumd'aportacióamb
reixetes alsdos costats. Acer inoxidable de lamàxima qualitat (AISI 304) en
acabat brillant. Filtres d'acer inox. Construcció soldada, amb safata per
recollir greixos integrada. Canal recollir greixos en tot el perímetre de la
visera amb laterals inclinats procuren un perfecte drenatge fins la safata
interior.Mides:2500x2200mm.
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Ͳ

Sistema d'extinció automàtic contraincendis: cilindre PCLͲ460 de 15 punts.
Controls: Capçal mecànic MCH3; capçal mecànic no manual NMCH3, armari
ENͲMCU3; Suport capçal MBͲP2; Accionament remot RPSͲM. Cilindre
disparador.
Ͳ Caixad'extracció400ºC/2horesMSO15/7,5de2cv.Ventiladormultipalade
simpleoïda.Construccióenxapagalvanitzada.Toteslesparetsestanfolrades
ambmaterialtermoacústic.Hermeticitatgarantidaperburleteaïllant.
Ͳ Caixa d'aportació MTC 10/10 de 1,5 cv . Sistema d'extinció automàtic
contraincendis:cilindrePCLͲ460de15punts.Controls:CapçalmecànicMCH3;
capçal mecànic no manual NMCH3, armari ENͲMCU3; Suport capçal MBͲP2;
AccionamentremotRPSͲM.
Ͳ Conductesiaccesorisgalvanitzatsperaportaciód`aire:
Tremuja10/10Ø350mm;2colzes45ºØ350mm;derivaciócònica45ºØ350a
Ø250mm; 2 colzes 45º Ø250mm; 6 metres de conducte Ø250mm; 2 colzes
90º Ø250mm; 2 maneguets corona Ø250mm; 2 metres de conducte
rectangularde450x200mm.Maneguetrectangularde450x200mm;Conducte
flauta450x200mm.
Ͳ Conductesiaccesorisinstal.laciócampanaicaixaextracció:
CONDUCTE RECTANGULAR GALVANITZAT tipus metu: 3 metres de conducte
de600x300mm;2colzes90ºde600x300mm;tremujacolzede600x300mm;
tolvade600x300aØ500mm.
Ͳ ConducteiaccessorisEIͲ30:
1adaptadordesimpleadobleØ500/550mm;1adaptadordedobleasimple
Ø500/550mm;2abraçaderesd`uniódeØ500/550mm;1mòdulregulablede
370Ͳ550mm a Ø500/550mm; 1 mòdul regulable de 550Ͳ900mm a
Ø500/550mm; 4 metres de conducte Ø500/550mm; Suport de càrrega
Ø500/550mm.IncloucertificatdelsconductesEIͲ30.
Ͳ ACCESSORIS INOX: 4 Maneguets corona Ø500mm; 4 brides reforçades
Ø550mm;1barretxinèsØ500mm.

Zonapreparació2:

Ͳ 1 Moble mural fabricat a mida d' acer inoxidable AISIͲ304 18/10 Mides
3460x700x900 mm compost per: Baixmostrador refrigerat Gastronorm
FuturbarBMGN1960motoresquerraitresportesrefrigerades.
Ͳ 2 Armaris de peu d'acer inoxidable AISIͲ304 18/10 amb dos portes. Tres
prestatgesregulablesireforçatsambomegues.

Zonaderentat:

Ͳ 1DescalcificadorgeneralautomàticcronomètricMod.Piscis20deresina20
litres.Cabdal1000litres/hora.
Ͳ 1 Taula de sortida rentaplats d'acer inoxidable AISIͲ304 18/10 amb guies
arrossegamentperlescistelles.
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Ͳ
Ͳ
Ͳ


Ͳ

1 Rentaplats de cúpula amb tirador de720x840x1505/1930mm i cistella de
500x500 mm. Potència de 7100 w. Cicles de rentat 1Ͳ2Ͳ3 minutos.Doble
paretambaïsllamentotèrmicyacústictantenpartsuperiorcomacapota.
1 Taula d'entrada rentaplats a mida fabricada d'acer inoxidable AISIͲ304
18/10gruix1,5mmambdoscubetessoldadesde450x450x250mm.
2 Armaris de peu d'acer inoxidable AISIͲ304 18/10 amb dos portes. Tres
prestatgesregulablesireforçatsambomegues.
2Contenidorsd'escombrariesambtapa,rodesipedald'obertura.

Zonadeservei:

Ͳ TaulacalentacentralSelfServiceambdos portescorredissesMod.SMCͲ12.
Construïda en acer inoxidable AISI 304 18/10 setinat i reforçat , excepte
omegues.
Ͳ Corresafateslinealde1600x300Mod.SCBͲ16.
Ͳ Taula refrigerada amb placa freda Self Service Mod. SPFR 16 amb guies per
GN1/1ConstruïttotalmentenhacerinoxidableAISI30418/10ambaïllament
depoliuretàinjectatecològic.
Ͳ Corresafateslinealde1600x300Mod.SCBͲ16.

Magatzem:

Ͳ 2 Armaris de peu d'acer inoxidable AISIͲ304 18/10 amb dos portes. Tres
prestatgesregulablesireforçatsambomegues.
Ͳ 3 Prestatgeries modulars per a magatzem de panells 4 nivells de 80 cm
d•ampladacadascuna.


3.13.
Contra incendis
Donatqueenapartatd•electricitatjas•inclouelsllumsd•emergènciaial•apartatde
campana en zona de cocció s•inclou l•extinció automàtica de la campana, l•únic
elementatenirencompteenl•apartatcontraincendis,és:

Ͳ Desmuntatge dels tres extintors existents (1 de pols seca i 2 de CO2),
emmagatzemate durant l•obra i tornar a colͼlocarͲlos a la mateixa ubicació,
uncopacabadeslesobres.
Ͳ 5 Cartells indicatius (1 recorregut d•evacuació, 3 de SORTIDA i 1 de sortida
d•emergència).

Estindràencomptematerialdiversperadeixarlainstal.laciótotalmentacabadaaixí
com els treballs complementaris per a la posada en servei de la instal.lació contra
incendis.
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3.14.
Retirada de coberta de sala de calderes
Tal i com s•ha dit en apartats anteriors, es portarà a terme la intervenció de canvi de
cobertadelasaladecalderesdel•escola,queéscontiguaalacuina.

A tal efecte, es desmuntarà l•actual coberta de la sala de calderes a base d•uralita de
fibrocimentiposteriormentmuntatgedenovacobertaabasedepanellstipussandwitx.

Enlaretiradadel•actualcoberta,esrealitzaràijustificaràlacorrectagestiódelmaterial
que conté, que esdevé residu perillós. S•aportarà tota la documentació de retirada,
transportidestruccióperpartd•empresaespecialitzada.


Ͳ Inventarideresidusperillosos
S•inclouacontinuacióuninventaridelsresidusperillososqueesgeneraranen
l•obra. Els mateixos es retiraran de manera selectiva, amb la fi d•evitar la
barrejaentreellsambaltresresidusnoperillososyesgarantiràl•enviamenta
gestorsautoritzatsderesidusperillosos.



170605

Ͳ

Descripció delresidu

Quantitat
m³.
Volum
PesoTn
Aparent
Materials de construcció que
3,00
3,00
contenenamiant



Mesuresperalaseparacióal•obra
Ambobjected•aconseguirunamillorgestiódelsresidusgeneratsal•obrade
manera que es faciliti la seva reutilització, reciclatge o valorització i per
garantirlescondicionsd•higieneiseguretatrequeridesal•article5.4delReal
Decreto105/2008queregulalaproduccióigestiódelsresidusdeconstrucció
idedemolicióesprendranlessegüentsmesures:

x Les zones d• obra destinades a l•emmagatzematge de residus
quedaran convenientment senyalitzades i per cada fracció es
disposarà d•un cartell senyalitzador que indiqui el tipus de residu
querecull..
x Tots els envasos que portin residus han d•estar clarament
identificats, indican en tot moment el nom del residu, codi LER,
nomiadreçadelposseïdorielpictogramadeperillenelseucas.
x Els residus es dipositaran en les zones condicionades per ells
conformeesvagingenerant.
x Els residus s•emmagatzemaran en contenidors adequats tant en
nombre com en volum evitant en tot cas la sobrecàrrega dels
contenidorspersobredelessevescapacitatslímit.
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x

Ͳ

Elscontenidorssituatspròximsallocsd•accéspúblicesprotegiran
foradelshorarisd•obraamblonesosimilarsperevitarvessaments
descontrolats per part de tercers que puguin provocar la seva
barrejaocontaminació.

Obligacionsdelsagentsqueintervenen
x A més de les obligacions previstes a la normativa aplicable, la
persona física o jurídica que executi la obra estarà obligada a
presentaralapropietatdelamateixaunplaquereflecteixicomes
durà a terme les obligacions que l•impliquin en relació amb els
residusdeconstruccióidemolicióquesevaginaproduiralaobra.
Elpla,unavegadaaprovatperladirecciófacultativaiacceptatper
lapropietat,passaràaformarpartdelsdocumentscontractualsde
laobra.
x El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no
procedeixi a gestionarͲlos por sí mateix, i sense prejudici dels
requerimentsdelprojecteaprovat,estaràobligatalliurarͲlosaun
gestorderesidusoaparticiparenunacordvoluntarioconvenide
colͼlaboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i
demolició es destinarà preferentment, i per aquest ordre, a
operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de
valoritzacióienúltimainstanciaadipòsitenabocador.
x SegonsexigeixelRealDecreto105/2008,queregulalaproducciói
gestiódelsresidusdeconstruccióidedemolició,elposseïdordels
residusestaràobligatasufragarelscorresponentscostosdegestió
delsresidus.
x El productor de residus (promotor) haurà d•obtenir del posseïdor
(contractista) la documentació acreditativa de que els residus de
construccióidemolicióproduïtsal•obrahansigutgestionatsenla
mateixa ó entregats a una instalͼlació de valorització ó de
eliminació perel seu tractament per gestor de residus autoritzat,
enlosterminisregulatsenlanormativai,especialment,enelplao
alessevesmodificacions.Aquestadocumentacióseràconservada
durantcincanys.
x Alesobresd•edificaciósubjectesallicenciaurbanísticalalegislació
autonòmica podrà imposar al promotor (productor de residus) la
obligaciódeconstituirunafiança,ogarantíafinanceraequivalent,
que asseguri el compliment dels requisits establerts a la citada
llicencia en relació amb els residus de construcció i demolició de
l•obra,onelseuimportesbasaràenelcapítolespecíficdegestió
deresidusdelpressupostdel•obra.
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x

Ͳ

Totselstreballadorsqueintervinguinenl•obrahand•estarformats
einformatssobreelprocedimentdegestióderesidusenobraque
els afecta, especialment d•aquells aspectes relacionats amb els
residusperillosos.


Gestióderesidus
x Segonsrequereixlanormativa,esprohibeixeldipòsitenabocador
deresidusdeconstruccióidemolicióquenohaginestatsotmesos
aalgunaoperaciódetractamentprevi.
x Elposseïdordelsresidusestaràobligat,durantlasevapossessió,a
mantenirͲlos en condicions adequades d•higiene i seguretat, així
comaevitarlabarrejadefraccionsjaseleccionadesqueimpedeixi
odificultilasevaposteriorvaloritzacióoeliminació.
x S•ha de garantir la contractació de la gestió dels residus, que el
destí final  o l•intermediari son centres amb l•autorització
autonòmica de l•organisme competent en la matèria. S•ha de
contractar solament transportistes o gestors autoritzats pel citat
organismeeinscritsenelsregistrescorresponents.
x Para el caso dels residus amb amiant es compliran els preceptes
dictats por el RD 396/2006 sobre la manipulació de l•aminat i els
seusderivats.
x Les terres que puguin tenir un us posterior per jardineria o
recuperaciódesolsdegradats,seranretiradesiemmagatzemades
durant el menor temps possible, en condicions d•alçada no
superiora2metres.
x El dipòsit temporal dels residus es realitzarà en contenidors
adequatsalanaturalesaialriscdelsresidusgenerats.
x DintredelprogramadeseguimentdelPladeGestiódeResiduses
realitzaranreunionsperiòdiquesalesqueassistirancontractistes,
subcontractistes, direcció facultativa i qualsevol altre agent
afectat. En les mateixes s•avaluarà el compliment dels objectius
previstos, el grau d•aplicació del Pla i la documentació generada
perlajustificaciódelmateix.
x S•haurà de garantir la contractació de la gestió dels RCDs, que el
destífinal(PlantadeReciclatge,Abocador,Cantera,Incineradora,
CentrodeReciclatgedePlàstics/Fusta...)siguincentresautoritzats.
Així mateix s•haurà de contractar, solament transportistes o
gestors autoritzats e inscrits en los registres corresponents. Se
realitzarà un estricte control documental, de manera que els
transportistes i gestors de RCDs hauran d•aportar els albarans de
cadaretiradaientregaendestífinal.
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Enderrocidemolició
x En els processos d•enderroc es prioritzarà la retirada tan aviat
como sigui possible dels elements que generin residus
contaminants i perillosos. Si es possible, aquesta retirada serà
prèviaaqualsevolaltretreball.
x Els elements constructius a desmuntar que tinguin com a destí
últimlareutilitzacióesretiraranabansdeprocediral•enderroco
desmuntatge d•altres elements constructius, per estalviar el seu
deteriorament.
x A la planificació dels enderrocs es programarà de manera
consecutivatotselstreballsdedesmuntatgeenelsqueesgeneri
idèntica tipologia de residus amb la fi de facilitar els treballs de
separació.


Separació
x El dipòsit temporal dels residus valoritzables que es realitzi en
contenidorsoenacopis,s•hadesenyalitzarisegregardelaresta
deresidusdemaneraadequada.
x Elscontenidorsoenvasosqueemmagatzeminresidushaurande
senyalitzarͲse correctament, indicant el tipus de residu, la
perillositat,ilesdadesdelposseïdor.
x El responsable de la obra al que presta servei un contenidor de
residus adoptarà les mesures necessàries per evitar el dipòsit de
residus aliens a la mateixa. Igualment, haurà d•impedir la barreja
deresidusvaloritzablesambaquellsquenohoson.
x Elposseïdordelosresidusestabliràelsmitjanshumans,tècnicsy
procediments de separacions que se dedicaran a cada tipus de
residugenerat.
x Loscontenidorsdelosresidushaurand•estarpintatsencolorsque
destaquin i disposar d•una banda de material reflectant. En els
mateixos haurà de figurar, en forma visible i llegible, la següent
informació del titular del contenidor: raó social, CIF, telèfon i
númerodeinscripcióenelRegistredeTransportistesdeResidus.
x Quan s•utilitzin sacs industrials i altres elements de contenció o
envasos, es dotarà de sistemes (adhesius, plaques, etcètera) que
detallin la següent informació del titular del sac: raó social, CIF,
telèfon i número d•inscripció en el Registro de Transportistes o
GestorsdeResidus.
x Els residus generats en les casetes d•obra produïts en tasques
d•oficina, vestidors, menjadors, etc. tindran la consideració de
ResidusSòlidsUrbansiesgestionarancomatalsegonsestipulila
normativareguladoradelscitatsresidusenlaubicaciódelaobra.
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Documentació
x Laentregadelsresidusdeconstruccióidemolicióaungestorper
part del posseïdor haurà de constar en document fefaent, en el
quefiguri,almenys,laidentificaciódelposseïdoridelproductor,
laobradeprocedènciai,enelseucas,elnúmerodellicenciadela
obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o
ambduesunitatsquansiguipossible,eltipusderesidusentregats,
codificats conforme a la llista europea de residus publicada per
OrdreMAM/304/2002, de8defebrerilaidentificaciódelgestor
delesoperacionsdedestí.
x Elposseïdordelsresidusestaràobligataentregaralproductorels
certificatsyrestadedocumentacióacreditativadelagestiódelos
residus a que es fa referència en el Reial Decret 105/2008 que
regula la producció i gestió dels residus de construcció i de
demolició.
x Elposseïdorderesidusdisposaràdedocumentsd•acceptaciódels
residusrealitzatspelgestoralqueselivagiaentregarelresidu.
x El gestor de residus ha de lliurar al posseïdor un certificat
acreditatiu de la gestió dels residus rebuts, especificant  la
identificaciódelposseïdoridelproductor,laobradeprocedència
i, en el seu cas, el número de llicencia de la obra, la quantitat,
expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats
quan sigui possible, i el tipus de residus entregats, codificats
segons la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002.
x Quan el gestor al que el posseïdor entregui els residus de
construccióidemolicióefectuïúnicamentoperacionsderecollida,
emmagatzematge, transferència o transport, en el document
d•entrega haurà de figurar també el gestor de valorització o
d•eliminacióulterioralquesedestinenelsresidus.
x Segons exigeix la normativa, per el trasllat de residus perillosos
s•hauràderemetrenotificacióal•òrgancompetentdelacomunitat
autònoma en matèria mediambiental amb al menys deu dies
d•antelacióaladatadetrasllat.Sieltrasllatdelsresidusafectaa
mésd•unaprovíncia,lacitadanotificacióesrealitzaràalMinisteri
deMediAmbient.
x PereltransportdelsresidusperillososescompletaràelDocument
de Control i Seguiment. Aquest document es troba a l•òrgan
competentenmatèriamediambientaldelacomunitatautònoma.
x Elposseïdorderesidusfacilitaràalproductoracreditaciófefaenti
documental que deixi constància del destí final dels residus
reutilitzats. Per això s•entregarà certificat amb documentació
gràfica.
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Normativa
x Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, por el que se aprova, el
Reglament per l•execució de la Ley 20/1986, Bàsica de Residus
TòxicsiPerillosos.
x ReialDecret952/1997,quemodificaelReglamentperlaexecució
de la llei 20/1986 bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, aprovat
mitjançantReialDecret833/1998.
x LLEI10/1998,de21deabril,deResidus.
x REIALDECRET1481/2001,de27dedesembre,pelqueesregulala
eliminacióderesidusmitjançantdipòsitenabocador.
x REIAL DECRET 105/2008, de 1 de febrer, por el que es regula la
produccióigestiódelsresidusdeconstruccióidemolició.



3.15.
Retirada de residus
Lesrunesprovinentsdelstreballsd•enderrocsielspropisdelareformaescarregaran
acontenidoriestransportaràaabocadorautoritzat,demanantrebutcorresponent
decadatramesaabocadaonhiconstieltransportistailaprocedènciadelesrunes,
donantcomplimentatotallòqueesderivadelRealDecret105/2008Reguladordela
produccióigestióderesidusdeconstruccióienderroc,idelDecret89/2010sobreel
ProgramaderesidusdelaconstrucciódeCatalunya(PROGROC).
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4. REQUISISTS A COMPLIR PER LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI
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L•edifici que alberga les dependències a reformar proporciona ara per ara unes
prestacions de funcionalitat i seguretat que garanteixen les exigències de la normativa
d•aplicació.

Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat se satisfan a través del compliment del
Codi Tècnic d'edificació, que conté les exigències bàsiques per als edificis i de
l'observançadelDecret21/2006,d'ecoeficiènciaenelsedificis.

ElcomplimentdelCTEesgaranteixatravésdelsdocumentsbàsicscorresponents,que
incorporenlaquantificaciódelesexigènciesielsprocedimentsnecessaris.

Degutalanaturalesadelesobres,intervenciópuntualenedificiescolarenl•adequació
delacuinaiannexes,escontemplenlesexigènciesbàsiquesdelsdocumentsbàsicsDB
SI, seguretat en cas d•incendi, DB SU, seguretat d•ús, i DB HS, salubritat, no sent
d•aplicaciólarestadedocumentsbàsics.

EnquantalDecret21/2006,d'ecoeficiènciaenelsedificis,essatisfaranelsparàmetres
relatius a l•aigua i a residus, no podentͲse aplicar els paràmetres relatius a energia i
materialsisistemesconstructiusdegutaltipusd•intervenció.

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de
l•edifici,ques•agrupendelasegüentmanera:

Funcionalitat:

Utilització,habitabilitat
Accessibilitat

Seguretat:
Estructural
Encasd•incendi
D•utilització

Habitabilitat
Salubritat
Protecciódavantelsoroll
Estalvid•energia


4.1. Accessibilitat. Prestacions
Lesactuacionsarealitzarenlareformadelacuinaiespaiannexdezonaderentat,
tenenincidèncianomésenaquestesdependències,noactuantalarestadeplantani
del•edifici.
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Per tant, i donat que l•escola ja disposa de llicència, els accessos a l•edifici, son els
mateixosreflectitsenlasevallicència,perelquenoésd•aplicacióaquestapartaten
aquestprojecte.

Tot i això, l•edifici disposa en la seva planta baixa, d•accessos adaptats mitjançant
rampesd•accés,il•itinerariésadaptatfinsacadascunadelesdependències.


4.2. Seguretat estructural
El projecte no preveu cap mena d•actuació a l•estructura de l•edifici. Únicament
s•actuaenlareformainteriordedependènciesdel•edificienlasevaplantabaixa.

Per això, no li és d•aplicació aquest apartat però es respectà qualsevol element
estructuralnoafectantͲloenvirtutdelesbonespràctiquesconstructives.


4.3. SI. Seguretat en cas d’incendi
Les condicions de seguretat en cas d•incendi de les dependències objecte de
reforma,compliranlesexigènciesbàsiquesSIdelCTE.

Pergarantirelrequisitbàsicde!Seguretatencasd incendi"iprotegirelsocupants
de l edifició local dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres
objectius i procediments del Document Bàsic DBͲSI, per a totes les exigències
bàsiques.

4.3.1. SI1.Propagacióinterior
SI1.1.Propagacióinterior
L edificiprincipaldel escolaquealbergalesdependènciesareformar,està
constituïtperplantabaixaiunaplantapisiformaunsectord incendiúnic
ambunasuperfícieconstruïdaaproximadade2.830,00m2,sentinferiora
l establerta en la taula 1.1 del Documento Bàsic SI Seguretat en Cas
d Incendi, que en el cas d un edifici d ús docent de més d una planta,
s estableixellímiten4.000m2persector.

Segons la taula 1.2 del Document Bàsic SI Seguretat en cas d incendi, la
resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors
d'incendi,enunaactivitatdocent,peraunedificisobrerasantambaltura
d'evacuaciófinsa15metres,hadeserEIͲ60.

Elselementsdetancamentdel esmentatsectorsón:
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Façanaprincipal
Paretsd obravistadetotxanaperforadade30cmdegruix,enguixadesper
la seva part interior, que aconsegueixen una resistència al foc superior
moltsuperiorals90minuts.

SegonslataulaF.1del'AnnexFdelDBͲSIdelCTE,deresistènciaalfocde
mursienvansdefàbricademaóceràmic,lesfaçanes,garanteixenunaREIͲ
240,pertantsuperioral'exigida,entenirunespessorsuperiora200mm
ambenguixatenlasevacarainterioroexposada.

Tancamentslaterals(mitgeres).
Parets de totxana perforada amb un gruix de 15 cm., enguixades per la
sevacarainterior,queaconsegueixenunaresistènciaalfocmoltsuperior
als90minuts.

SegonslataulaF.1del'AnnexFdelDBͲSIdelCTE,laresistènciaalfocde
murs i envans de fàbrica de maó ceràmic, aquestes parets mitgeres,
garanteixenunaEIͲ240,pertantsuperioral'exigida,entenirunespessor
entre110i200mmambenguixatperunadelescares.


SI1.2.Localsizonesderiscespecial
A continuació, estudiem si tant la cuina com la zona de rentat, poden
constituirunlocalderiscespecial.Peraixòestéencompteelqueensdiu
lataula2.1deClassificaciódelslocalsizonesderiscespecialintegratsen
edificisdeel!DocumentBàsicSISeguretatencasd'incendi".

ZonadeRentat
Lazonaderentat,téunasuperfíciede25,20m2iunaalçadalliurede2,95
m.,perelquerepresentaunvolumde74,34m3,pertantinferiorals100
m³,pelquenoesconsideracomalocalderiscespecial.

Cuina
A l espai de cuina serà necessari determinar amb els elements de cocció
queesdisposa,siesconsideraunLocaldeRiscEspecial.

Peraladeterminaciódelapotènciainstalͼladanomésesconsideraranels
aparellsdirectamentdestinatsalapreparaciód'alimentsisusceptiblesde
provocarignició.

ElselementsquepodensersusceptiblesdeconsiderarͲsedecocció,seran
elsindicatsacontinuació,amblarelaciódepotències:
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DENOMINACIÓ

kW

KCal

Escalfador d’aigua

31,60

27.171,11

Marmita a gas

21,00

18.056,75

Fregidora 2 cossos

40,00

34.393,81

Cuina a gas de 2 focs

19,00

16.337,06

Cuina a gas de 6 focs + forn

61,30

52.708,51

172,90 kW

148.667,24 kCal

TOTAL


Veient la potència instalͼlada obtinguda, s'hauria de considerar com un
LocaldeRiscAlt(apartirde50kW).

PerquèdeixideconsiderarͲsecomaLocaldeRiscEspecialAlt,s'optaràper
lainstalͼlaciód'unsistemaautomàticd'extincióalazonadecocció,talcom
ensindicalanotanº1delataula2.1referentalaClassificaciódelslocalsi
zonesderiscespecialintegratenedificis,onconcretamentescita:

En usos diferents d'Hospitalari i Residencial Públic, com és el cas, no es
consideren locals de risc especial les cuines, els aparells de les quals
estiguinprotegitsambunsistemaautomàticd'extinció.

A més en aquesta nota s'indica que encara que s'instalͼli un sistema
d'extinció automàtic en la cuina, també és d aplicació la nota nº2, en la
qualesrequereixqueelssistemesd'extracciódelsfumsdelescuineshan
decompliraméslessegüentscondicionsespecials:

Ͳ Les campanes han d'estar separades almenys 50 cm de qualsevol
materialquenosiguiA1.
Ͳ Els conductes han de ser independents de tota altra extracció o
ventilacióiexclusiusperacadacuina.Handedisposarderegistres
perainspeccióinetejaenelscanvisdedireccióambanglesmajors
que30°icada3mcomamàximdetramhoritzontal.Elsconductes
quediscorrinperl'interiordel'edifici,aixícomelsquediscorrinper
façanesamenysd'1,50mdedistànciadezonesdelamateixaque
nosiguinalmenysEI30odebalcons,terrassesobuitspracticables
tindranunaclassificacióEI30.
Ͳ No han d'existir comportes tallafoc a l'interior d'aquest tipus de
conductes, per la qual cosa el seu pas a través d'elements de
compartimentaciódesectorsd'incendis'haderesoldredelaforma
ques'indicaenl'apartat3d'aquestaSecció.
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Ͳ

Ͳ

Elsfiltreshand'estarseparatsdelsfocusdecalormésd'1,20m si
sóntipusgraellaodegas,imésde0,50msisónd'altrestipus.Han
de ser fàcilment accessibles i desmuntables per a la seva neteja,
tenirunainclinaciómajorque45°iposseirunasafataderecollida
de greixos que condueixi aquestes fins a un recipient tancat la
capacitatdelqualhadesermenorque3l.
Els ventiladors compliran les especificacions de la norma UNEͲEN
12101Ͳ3: 2002 Especificacions perairejadorsextractors de fums i
calormecànics.!itindranunaclassificacióF40090.



SI1.3.Espaisocults
 Laresistènciaalfocrequeridaalselementsdecompartimentació'incendis
s'ha de mantenir en els punts que aquests elements són travessats per
elements de les instalͼlacions, tals com cables, canonades, conduccions,
conductesdeventilació,etc.

A les dependències a reformar no existiran espais ocults que trenquin la
compartimentaciódelsectord"incendi,pelquenoesconsiderad"aplicació
l"apartat3dela SecciónSI1delDBSIdelCTE!.

Tampoc existeixen passos d"instalͼlacions a un sector d"incendi o
establiment que no sigui el propi, pel que no es considera d"aplicació
aquestapartat.


SI1.4.Reaccióalfocdelselementsconstructius,decoratiusidemobiliari
Elselementsconstructiusutilitzatsenparetsisostresserancomamínim
declasseCͲs2,d0,ielsmaterialsutilitzatsenelsterressónEFL.


4.3.2. SI2.Propagacióexterior
SI2.1.Mitgeresifaçanes
L"edifici que alberga el Centre Docent, és un edifici aïllat, per el que no
existiranparetsmitgeresconfrontantsambcapveí.

Les façanes estan realitzades a base de totxana perforada de 30 cm.
d'espessoritindranunaresistènciaalfoc,comamínim,deEI120.


SI2.2.Cobertes
La trobada del forjat amb façana, i amb la finalitat de limitar el risc de
propagació vertical de l'incendi, serà com a mínim El60 en una franja
superiora1m.
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El Centre Docent que ens ocupa, és aïllat i no llinda amb cap altre
edificaciósuperior,perelquenoseràpossiblelapropagaciópercoberta
ambcapaltreveísuperior.


4.3.3. SI3.Evacuaciódelsocupants
SI3.2.Càlculdelaocupació
Per a la cuina i espai annex de zona de rentat, en el present càlcul s han
preselsvalorsdedensitatd ocupacióques indiquenalataula2.1delpunt
2 de la !Sección 3 del Documento Básico SI Seguridad en caso de
incendio",queenfunciódelasuperfícieútilaonestableixque:

DEPENDÈNCIA

SUPERFÍCIE

DENSITAT

OCUPACIÓ

Zona de rentat i servei

25,20 m2

1p / 10 m2

3p

Cuina

37,40 m2

1p / 10 m2

4p

Rebost fred

9,55 m2

1p / 40 m2

1p

Magatzem

16,90 m2

1p / 40 m2

1p

8,70 m2

---

---

Bany-vestidor
TOTAL

97,75 m2

9p


SI3.3.Nombredesortidesilongituddelsrecorregutsd evacuació
La cuina i espai annex de rentat, disposen d una sortida a l exterior
mitjançantportade90cm.d eixdegirvertical,quecomunicadirectament
aexteriorenpatiposterior,suficientsiensatenemalqueensdemanael
documentesmentat.

Elrecorregutmàximd evacuaciódesdequalsevolpuntdelacuinafinsla
sortida no supera els 25 metres i l aforament del local és inferior a 100
persones.

Totiquelaocupacióprevistaenellocalésinferiorales50personesino
caldria que la porti obri en el sentit de l evacuació, aquesta obre cap
enfora.


SI3.4.Dimensionatdelsmitjansd evacuació
D acord amb la taula 4.1 del punt 4 de la !Sección SI 3, del Documento
Básico SI Seguridad en caso de incendio", el càlcul del dimensionat dels
mitjansd evacuacióesrealitzaràsegonselssegüentscriteris:
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Sent:

A=ampladadelaviad evacuació,enmetres.
P=nombred ocupantsassignatsalelementd evacuació.

Portesipassos:
A=P/200



A=9/200=0,045m.

Passadissos:
A=P/200



A=9/200=0,045m.

Ambelqueescompleixelreglament,jaquetantlaportadesortidacom
elspassossonsuperiorsals80cm.exigits.

Elsespaisobjectedelprojectecomsonlacuinaiespaiannexdezonade
rentat, disposen d una sortida a l exterior, mitjançant una porta per a
persones de 0,90 metres d amplada, suficient si ens atenem al que ens
demanaeldocumentesmentat.


SI3.7.Senyalitzaciódelsmitjansd evacuacióiprotecciócontraincendis
Es procedirà a la senyalització de les sortides d ús habitual i/o
d emergència, així com la dels mitjans de protecció contra incendis
d utilitzaciómanual,quannosónfàcilmentlocalitzablesdesd algunaltre
puntdelazonaprotegida.

S utilitzaran senyals indicatives de la sortida, amb cartells de !sortida"
sobrelesportes,iindicadorsdelasviesd evacuació.

Es justifica l accessibilitat per a bombers, que ve a ser la mateixa en
l Autoritzaciódemesurescontraincendis.

SI3.8.Controldefumd incendi
Donateltipusdelocalil activitatdesenvolupadaalmateix,ialnohaverͲhi
una ocupació superior a les 1000 persones, no serà necessària la
instalͼlacióperalcontroldefumencasd incendi.



4.3.4. SI4.Instalͼlacionsdeprotecciócontraincendis
Les condicions de seguretat en cas d incendi de l edifici projectat
compleixenlesexigènciesexpressadesenlapertinentllicènciaquedisposa
l escola.
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Totiaixò,enserunsespaisreformats,enaplicaciódelataula1.1delpunt
1 del documento 4 del Documento Básico SI Seguridad en caso de
incendio!,disposarande:

Ͳ Unextintord"incendide6kg.decapacitatieficàciamínima21A#
113B,suficientperacobrirtotalasuperfíciedelesdependènciesa
reformar,situattalicoms"indicaalsplànolsadjunts.

Ͳ UnextintordeCO2,de5Kg.,d"eficàciamínima89Bexistentsituat
alcostatdelquadreelèctric.

Ͳ UnextintordeCO2,de2Kg.,d"eficàciamínima89Bexistentsituata
lazonadeneteja,alcostatdelaportadesortidaapatiposterior.
Ͳ

Encampana,esdisposaràd"unsistemad"extincióautomàtica,tali
coms"hadescritenapartatSI1.2.delocalsizonesderiscespecial.



4.3.5. SI5.Intervenciódelsbombers
Aproximacióientorn
Condicionsdel"entorndelsedificis
Elsedificisambunaalturad'evacuaciódescendentmajorque9metreshan
dedisposard'unespaidemaniobraapteperalpasdevehicles.

L"alçadamàximad"evacuaciódelnostreestablimentésde3,40m.

Tot i això, es compleixen les següents condicions al llarg de les façanes
accessibles:

- Amplàriamínimalliure:5m.
- Alturalliure:ladel'edifici.
- Separació màxima de l'edifici: 23 m. (Edifici de fins a 15 metres
d"alçadad"evacuació).

- Distànciamàximafinsaqualsevolaccésprincipalal'edifici:30m.
- Pendentmàxim:10%.
- Capacitatportantdelsòl:2000kp/m².
- Resistènciaalpunxonamentdelsòl:10tsobre20cmØ.

L'espai de maniobra s'ha de mantenir lliure de mobiliari urbà, arbrat,
jardins,fitesoaltresobstacles.
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Tal i com s ha esmentat anteriorment, l alçada màxima d evacuació de
l edifici on s ubiquen les dependències a reformar, és de 3,40 m., i
compleixamblescondicionsdel entorndelsedificisdescrites.

Condicionsd aproximaciód edificis
Elsvialsd'aproximaciódelsvehiclesdelsbombersalsespaisdemaniobra,
handecomplirlescondicionssegüents:

- Ampladamínimalliure:3,50m.
- Alturamínimalliureogàlib:4,50m.
- Capacitatportantdelvial:20kN/m².

En els trams corbs, el carril de rodament ha de quedar delimitat per la
traçad'unacoronacircularelsradismínimsdelaqualhandeser5,30mi
12,50m,ambunaamplàrialliureperacirculacióde7,20m.

Donada l amplada del carrer que accedeix a l escola i patis exteriors, es
compliranambescreixlescondicionsd aproximacióal edificiperpartdels
serveisd extinciód incendis.

Accessibilitatperfaçana
Tantelplanejamenturbanísticcomlescondicionsdedissenyiconstrucció
dels edificis, en particular l'entorn immediat, els seus accessos, els seus
buitsenfaçana,etc.,handepossibilitarifacilitarlaintervenciódelsserveis
d'extinciód'incendis.

Lesautoritatslocalspodranregularlescondicionsqueestiminprecisesper
complir l'anterior; en absència de regulació normativa per les autoritats
locals,espotadoptarlesrecomanacionsques'indiquenacontinuació:

Es consideren façanes accessibles d'un edifici, aquelles que disposin de
buitsquepermetinl'accésdesdel'exterioralpersonaldelserveid'extinció
d'incendis.

Elsbuitsdelafaçanahaurandecomplirlescondicionssegüents:

- Facilitarl'accésacadascunadelesplantesdel'edifici,demanera
que l'altura de l'ampit respecte del nivell de la planta a la qual
accedeixnosiguimajorque1,20m.
- Lessevesdimensionshoritzontaliverticalhandeseralmenys0,80
m i 1,20 m, respectivament. La distància màxima entre els eixos
verticals de dos buits consecutius no ha d'excedir de 25 m,
mesuradasobrelafaçana.
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-

Nos'hand'instalͼlarenfaçanaelementsqueimpedeixinodificultin
l'accessibilitat a l'interior de l'edifici a través d'aquests buits, a
excepció dels elements de seguretat situats en els buits de les
plantesl'alturadelesqualsd'evacuaciónoexcedeixide9metres.


Enelcasqueensocupaesdisposendebuitsenfaçanes,jasiguiatravésde
les portes d accés a l establiment, de dimensions mínimes a les
esmentadesiespecificadesenplànols.

Donat que l alçada d evacuació és inferior a 9 metres, les façanes poden
estardotadesd elementsdeseguretatsituatsenelsbuitsdefaçana.

Amb el que es considera que es compleixen tots els requisits
d accessibilitatperfaçana.

A més, per considerar com a façana accessible l'així definida, hauran de
complirͲse, i es compleixen, les condicions de l'entorn de l'edifici i les
d'aproximacióaaquestqueesrecullenenl apartatanterior.

Frangesdeprotecciórespectedelamassaforestal
Noexisteixmassaforestalpropdel establimentqueensocupa,pelqueno
ésd aplicacióaquestapartat.

Perimpactevisualipaisatgístic,lamassaforestalméspropera,éslaque
pertany a la Serra de Collserola, que es troba a una distancia superior a
6.000metres.

Nohihaafectaciósobrelamassaforestal.


SI6.Resistènciaalfocdel estructura
Segons la Taula 3.1 del Document Bàsic SI 6, la resistència al foc dels
elementsestructuralsperaunsectord'incendid'úsdocent,és:

Plantessobrerasant,ambunaalturad'evacuaciódel'edificifinsa15m.Æ
R60,comamínim.

L estructuradel edificiqueensocupa,estàformadaperpilarsdeformigói
forjatsambbiguetesdeformigóirevoltonsceràmics.

SegonslataulaC.2.3.4del'AnnexCdelDBͲSIdelCTE,deresistènciaalfoc
de forjats bidireccionals, aquest forjat, garanteix una REIͲ240, per tant
superioral'exigida,entenirunespessorsuperiora175mm.
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4.4. SU. Seguretat d’utilització. Prestacions
Lescondicionsdeseguretatd utilitzaciódel edificionestrovenlesdependènciesa
reformar,compleixen les exigències bàsiques SU del CTE per tal de garantir l ús de
l edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als
usuaris.

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el
Document Bàsic de Seguretat d utilització, DB SU, així com al Decret 259/2003 de
!Requisitsmínimsd habitabilitatenelsedificisd habitatges"ialD.135/1995!Codi
d AccessibilitatdeCatalunya".

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per
exigènciesbàsiquesdelSUialsqualsesdónarespostadesdeldissenyde
l edifici:


SUA1.Seguretatdavantelriscdecaigudes
SUA1.1.Relliscabilitatdelsterres
Ambelfidelimitarelriscderelliscada,elterradel establimentdisposarà
d unaclasseadequadaconformelataula1.2del!DocumentoBásicoSUAͲ
SeguridaddeUtilizaciónyAccesibilidad";laqualestableixqueperacuina
ambpendentinferioral6%elspavimentstssiguincomamínimdeclasse
2.

Això significa que la resistència al lliscament Rd, tindrà un valor comprès
entre35i45.

SUA1.2.Discontinuïtatenelpaviment
Elpavimentnopresentaràimperfeccionsoirregularitatsquesuposinuna
diferènciadenivellinomostraràperforacionsobuits,pelquenoexistirà
riscdecaigudacomaconseqüènciad entrebancs.


SUA1.4.Escalesirampes
La cuina i espai annex de zona de rentat, es troben en planta baixa de
l escola,inoexistiranescalesenelseuinterior.Elseuaccésésdirectedes
del exteriorodesdemenjadordel escola,ialmateixnivell.
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SUA1.5.Netejadelesvidrieresexteriors
Lanetejadelesvidrieresdel activitatesrealitzaràanivelldelterraides
de l exterior del local, no sent necessària l aplicació del punt 5 de la
!SecciónSUA1Seguridadfrentealriesgodecaídas".


SUA2.Seguretatdavantelriscd impacteod atrapament
SUA2.1.Impacte
L alçada lliure de pas en zones de circulació disposaran, un cop
reformades,de2,95m.mínim.Alsllindarsdelesportesl alçadalliurede
passeràde2,10m.,comamínim.

Tampoc existeixen portes o elements practicables a on l escombrat dels
seus elements envaeixi les vies d evacuació de les dependències de
reforma.


SUA4.Seguretatdavantelrisccausatperilͼluminacióinadequada
SUA4.1.Enllumenatnormalenzonesdecirculació
Elnivellmínimd ilͼluminacióenzonesinteriorsseràde50lux.:


Zona
Luminànciamínima

(lux)

Interior
Exclusivapera
50

persones

Factord uniformitatmitjà
fuш40%


Es dotarà a cuina i espai annex de zona de rentat, d enllumenat
d emergència amb lluminàries situades per sobre dels 2m d alçada i
disposades una a cada porta de sortida, a cada porta del recorregut
d evacuació,enelscanvisdenivell,enelscanvisdedireccióiintersecció
depassos.

Lainstalͼlacióseràfixa,provistadefontpròpiad energiaihad entraren
funcionament al produirͲse un tall d alimentació, o la baixada de tensió i
persotadel70%delseuvalornominal.

Alazonadecuina,neteja,serveiimagatzem,escompliranels150luxia
leszonesdetreball,els300lux.Ladistribuciódellumprojectada,complirà
ambaquestrequeriment.
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Enplànoldeplantad estatreformatambimplantaciód instalͼlaciócontra
incendiss indiqueneltipusinombred aparellsd ilͼluminacióainsta.lar.


SUA4.2.Enllumenatd emergència
Es disposa d enllumenat d emergència del tipus fixa, i està proveïda de
fontpròpiad energiaientraautomàticamentenfuncionamentalproduirͲ
seunafalladadel70percentdelasevatensiónominaldeservei.
Manté les condicions de servei durant una hora, com a mínim, des del
momentenqueesprodueixlafallada.

Proporciona una luminància d un lx, com a mínim, al nivell del terra als
recorregutsd evacuació.

Laluminànciaés,comamínim,decinclxalsespaisaonhihagiequipsde
seguretat,instalͼlacionsdeprotecciócontraincendisd utilitzaciómanuali
alsquadresdedistribuciódelenllumenat.

Launiformitatdelailͼluminacióproporcionadaalsdiferentspuntsdecada
zona és tal que el quocient entre la luminància màxima i la mínima sigui
menorque40.

Elsnivellsd ilͼluminacióestablertss hand obtenirconsiderantnulelfactor
dereflexiódeparetsisostresicontemplantunfactordemantenimentque
comprengui la reducció del rendiment lluminós degut a l envelliment de
lesllumsialabrutíciadeleslluminàries.


4.5. HS. Salubritat
L edificiquealbergalesdependènciesareformar,satisfaràelrequisitbàsicd higiene,
salut i medi ambient, que consisteix a reduir a límits acceptables el risc de que els
usuaris pateixin molèsties o malalties, de que els edificis es malmetin
prematuramentoquemalmetinelmediambientenelseuentornimmediat,coma
conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús o
manteniment.

Acontinuacióesdesenvolupenlesexigènciesqueafectenalesdependènciesobjecte
dereformadecuinaiespaiannexdezonaderentat.


HS1.Proteccióenfrontdelahumitat(HS1)
Noesd aplicació.Estractad unlocalexistent,iestanc.

55

Tot i això, en cas de percebre anomalies en aquest sentit s actuaria
millorantl estanquitatdecobertesofaçanes.


HS2.Recollidaievacuacióderesidus
Elsistemamunicipalderecollidad escombrariesésmitjançantcontenidors
decarrer.Existeixunlocalcomaespaidereservaperalarecollidadeles5
fraccions de residus de l edifici, és existent i no es objecte d aquest
projecte.

HS3.Qualitatdel aire(HS3)
L edifici incloent les dependències de reforma definides en aquest
projecte,disposendecondicionsdeventilacióperassolirdosobjectius:

- Garantirlesexigènciesbàsiquesdequalitatinteriordel aire,HS3.
- Millorarelconfortil estalvid energia

Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l aire interior de les
dependènciesareformar,compleixen:

- Totes les dependències tenen ventilació exterior directa a
l exterior.


HS4.Subministramentd aiguaiHS5d Evacuaciód aigües
L'edifici disposa de mitjans adequats per a subministrar aigua per al
consum de forma sostenible a l'equipament higiènic previst així com a la
cuinaiespaiannexdezonaderentat,aportantcabalssuficientsperalseu
funcionament,sensealteraciódelespropietatsd'aptitudperalconsumi
impedintelspossiblesretornsquepuguincontaminarlaxarxa,incorporant
mitjansquepermetinl'estalviielcontroldelcabald'aigua.

D'acord amb el DB HS 4, la instalͼlació podrà subministrar als aparells i
equipamenthigiènicprevist,elsegüentcabalinstantanimínimendm3per
segon:


56














Tipusd aparell
Picadomèstica
Picano
domèstica
Rentavaixelles
industrial de 20
serveis
Aixetesaïllades
Dutxa

Aiguafreda
0,10
0,20

ACS
0,10
0,20

0,25

0,20

0,15
0,20

0,10
0,20

Noobstantd'acordambelDecret21/2006,d'ecoeficiènciaenelsedificis,
toteslesaixetesdelavabos,bidets,aigüeresiequipsdedutxatindranun
cabalmàximde0,20dm3persegon.

Les instalͼlacions d'evacuació d'aigües residuals i pluvials compliran les
condicions de disseny, dimensionament, execució i materials previstes al
DB HS 5, així com els paràmetres de l'article 3 del Decret 21/2006
d'ecoeficiènciaenelsedificis.

D'acordambelDBHS5,elsdiàmetresdelescanonadesd'aigüesresiduals
seranelsapropiatspertransportarlesunitatsd'evacuació


4.6. HR. Protecció enfront del soroll
El projecte no preveu actuacions en façanes ni forjats, per el que no es propagarà
sorollperaaquestselements.


4.7. HE. Estalvi d’energia
El projecte és de reforma de cuina i espai annex de zona de rentat i no preveu
actuacionsenmatèriaenergètica,perelquenoésd aplicacióaquestapartat.

A la cuina, es manté la caldera a gas actualment instalͼlada i l escomesa d aigua
calenta que hi arriba. S actua a l interior de les dependències, sense afectar la
instalͼlaciótèrmicaid ACSdel escola.
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5. ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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PRESSUPOSTD EXECUCIÓPERCONTRACTE

PRESSUPOSTD EXECUCIÓMATERIAL

189.608,95! 
13%GASTOSGENERALSSOBRE


24.649,16!
6%BENEFICIINDUSTRIALSOBRE


11.376,54!

Subtotal





225.634,65!

21%IVASOBRE225.634,65!


47.383,28! 



TOTALPRESSUPOSTPERCONTRACTE 

273.017,93! 



Elpresentpressupostd execuciópercontra
cte,pujaalaquantitatde:

DOSͲCENTS SETANTAͲTRES MIL DISET EUROS AMB NORANTAͲTRES CÈNTIMS
(273.017,93!).

Es presenta en doosier adjunt a aquest projecte, els amidaments, quadre de
descompostos,ipressupostdel obradereforma.

SantJoanDespí,generde2.019


LAPROPIETAT,L ENGINYERTÈCNIC,

Firmado

digitalmente por

LLUIS REMOLA
SANS

Fecha: 2019.02.18

11:51:32 +01'00'

LluísRemolàiSans
EnginyerTècnicIndustrial
Colͼlegiatnúm.6.539










LLUIS
REMOLA
SANS

59

6. PLEC DE CONDICIONS GENERALS, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES
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DISPOSICIONSGENERALS

CONDICIONSFACULTATIVES

- DELIMITACIÓGENERALDEFUNCIONSTÈCNIQUES

- DELESOBLIGACIONSIDRETSGENERALSDELCONSTRUCTOROCONTRACTISTA

- PRESCRIPCIONS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS
AUXILIARS

- DELESRECEPCIONSD'EDIFICISIOBRESANNEXES

CONDICIONSECONÒMIQUES

- PRINCIPIGENERAL

- FIANCES

- DELSPREUS

- OBRESPERADMINISTRACIÓ

- DELAVALORACIÓIABONAMENTDELSTREBALLS

- DELESINDEMNITZACIONSMUTUES

- VARIS
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DISPOSICIONSGENERALS
Naturalesaiobjectedelplecgeneral
Article1.ͲElpresentPlecGeneraldeCondicionstécaràctersupletoridelPlecdeCondicionsparticularsdel
Projecte.

Ambdós,comapartdelprojectearquitectònictenencomafinalitatregularl'execuciódelesobresfixantͲ
ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el
contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o
constructordel'obra,alsseustècnicsiencarregats,al'Arquitecteial'AparelladoroArquitecteTècnic,així
comlesrelacionsentreellsilessevesobligacionscorresponentsenordreal'acomplimentdelcontracte
d'obra.

Documentaciódelcontracted'obra
Article2.ͲIntegrenelcontracteelsdocumentssegüentsrelacionatsperordrederelaciópelqueesrefereix
alvalordelessevesespecificacionsencasd'omissióocontradiccióaparent:

1. Lescondicionsfixadesenelmateixdocumentdecontracte
2. d'empresaoarrendamentd'obrasiésqueexisteix.
3. ElPlecdeCondicionsparticulars.
4. ElpresentPlecGeneraldeCondicions.
5. LarestadeladocumentaciódelProjecte(memòria,plànols,medicionsipressupost).

LesordresiinstruccionsdelaDirecciófacultativadelesobress'incorporenalProjectecomainterpretació,
complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals
prevalensobreles
gràfiquesienelsplànols,lacotaprevalsobrelamidaaescala.


CONDICIONSFACULTATIVES

DELIMITACIÓGENERALDEFUNCIONSTÈCNIQUES

L'ArquitecteDirector
Article3.ͲCorresponal'ArquitecteDirector:

a. Comprovarl'adequaciódelacimentacióprojectadaalescaracterístiquesrealsdelsòl.
b. Redactarelscomplementsorectificacionsdelprojectequecalguin.
c. Assistiralesobres,tantesvegadescomhorequereixilasevanaturalesaicomplexitat,pertalde
resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que
calguinperaconseguirlasolucióarquitectònicacorrecta.
d. Coordinarlaintervencióenobrad'altrestècnicsque,enelseucas,concorrinaladireccióamb
funciópròpiaenaspectesparcialsdelasevaespecialitat.
e. Aprovarlescertificacionsparcialsd'obra,laliquidaciófinaliassessorarelpromotorenl'actedela
recepció.
f. Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o
ArquitecteTècnic,elcertificatdefinald'obra.

L'AparelladoroArquitecteTècnic
Article4.ͲCorresponal'AparelladoroArquitecteTècnic:

a. Redactareldocumentd'estudiianàlisidelProjected'acordambelprevistal'article1.4.deles
Tarifesd'HonorarisaprovadesperR.D.314/1979,de19degener.
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b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

Planificar,alavistadelprojectearquitectònic,delcontracteidelanormativatècnicad'aplicació,
elcontroldequalitatieconòmicdelesobres.
Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivintͲla juntament amb
l'ArquitecteiambelConstructor.
Comprovar les instalͼlacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el
treball,controlantͲnelasevacorrectaexecució.
Ordenaridirigirl'execuciómateriald'acordambelprojecte,amblesnormestècniquesiambles
reglesdebonaconstrucció.
Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instalͼlacionsialtresunitatsd'obrasegonslesfreqüènciesdemostreigprogramadesenelplade
control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la
qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats
n'informarà puntualment al Constructor, donantͲli, en tot cas,les ordres oportunes; si la
contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donantͲne compte a
l'Arquitecte.
Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,a les
certificacionsvaloradesialaliquidaciófinaldel'obra.
Subscriure,juntamentambl'Arquitecte,elcertificatfinald'obra.


ElConstructor
Article5.ͲCorresponalConstructor:

a. Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzantlesinstal.lacionsprovisionalsimitjansauxiliarsdel'obra.
b. Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi
sistemad'execuciódel'obra.
c. Subscriureambl'Arquitecteil'AparelladoroArquitecteTècnic,l'actedereplanteigdel'obra.
d. Ostentarladirecciódetotelpersonalqueintervinguienl'obraicoordinarlesintervencionsdels
subcontractistes.
e. Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen,
comprovantͲne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les
garantiesodocumentsdeidoneïtatrequeritsperlesnormesd'aplicació.
f. CustodiarelLlibred'ordresiseguimentdel'obra,idonarelvistiplaualesanotacionsques'hi
practiquin.
g. Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
l'acomplimentdelasevacomesa.
h. Prepararlescertificacionsparcialsd'obrailapropostadeliquidaciófinal.
i. SubscriureambelPromotorlesactesderecepcióprovisionalidefinitiva.
j. Concertarlesassegurancesd'accidentsdetreballidedanysatercersdurantl'obra.


DELESOBLIGACIONSIDRETSGENERALSDELCONSTRUCTOROCONTRACTISTA

Verificaciódelsdocumentsdelprojecte
Article 6.Ͳ Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació
aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari,
solͼlicitaràelsaclarimentspertinents.
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PladeSeguretatiSalut
Article7.ͲElConstructor,alavistadelProjected'Execucióquecontinguil'EstudideSeguretatiSalutobé
l'Estudi bàsic,presentarà elPla deSeguretat i Salutques'haurà d'aprovar, abansdel'inici de l'obra, pel
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la
designaciódecoordinador.

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i
treballadorsautònomsodiversostreballadorsautònoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives
fixadesenelpladeseguretatisalut,relatiualesobligacionsqueelshicorresponguinaellsdirectamento,
entotcas,alstreballadorsautònomscontractatsperells.Elscontractistesisubcontractistesrespondran
solidàriamentdelesconseqüènciesqueesderivindel'incomplimentdelesmidesprevistesenelpla,en
elstermesdel'apartat2del'article42delaLlei31/1995dePrevenciódeRiscosLaborals.


Oficinaal'obra
Article8.ͲElConstructorhabilitaràal'obraunaoficinaenlaqualhihauràunataulaotaulelladequat,on
s'hipuguinextendreiconsultarelsplànols.
Enl'esmentadaoficinahitindràsempreelContractistaadisposiciódelaDireccióFacultativa:

- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas,
redactil'Arquitecte.
- LaLlicènciad'obres.
- ElLlibred'OrdresiAssistències.
- ElPladeSeguretatiSalut.
- Ladocumentaciódelesassegurancesesmentadesenl'article5.j)

DisposaràaméselConstructorunaoficinaperalaDireccióFacultativa,convenientmentcondicionadaper
treballarͲhiambnormalitataqualsevolhoradelajornada.

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en
matèriadeseguretatisaluto,enelcasdenoéssernecessàrialadesignaciódecoordinador,enpoderde
laDireccióFacultativa.

RepresentaciódelContractista
Article9.ͲElConstructorestàobligatacomunicaralapropietatlapersonadesignadacomadelegatseua
l'obra,quetindràelcaràcterdeCapdelamateixa,ambdedicacióplenaiambfacultatsperrepresentarͲloi
adoptarentotmomentaquellesdecisionsqueesrefereixenalaContracta.

LessevesfuncionsseranlesdelConstructorsegonss'especificaal'article5.

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars
d'índolefacultativa"elDelegatdelContractistaseràunfacultatiudegrausuperiorograumig,segonsels
casos.

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor
s'obliguiamantenirenl'obracomamínim,ieltempsdededicaciócompromesa.
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L'incomplimentd'aquestaobligacióo,engeneral,lamancadequalificaciósuficientperpartdelpersonal
segonslanaturalesadelstreballs,facultaràl'Arquitecteperordenarlaparalitzaciódelesobres,sensecap
dretareclamació,finsquesiguiesmenadaladeficiència.

PresènciadelConstructorenl'obra
Article10.ͲElCapd'obra,perellmateixomitjançantelsseustècnicsoencarregats,estaràpresentdurant
lajornadalegaldetreballiacompanyaràl'Arquitecteol'AparelladoroArquitecteTècnicenlesvisitesque
facin a les obres, posantͲse a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin
necessarisisubministrantͲloslesdadesquecalguinperalacomprovaciódemedicionsiliquidacions.

Treballsnoestipulatsexpressament
Article 11.Ͳ Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i
aspectedelesobres,encaraquenoestrobiexpressamentdeterminatalsdocumentsdeProjecte,sempre
que, sense separarͲse del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de
possibilitatsqueelspressupostoshabilitinperacadaunitatd'obraitipusd'execució.

Encasdedefected'especificacióenelPlecdeCondicionsparticulars,s'entendràquecalunreformatde
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus
d'algunaunitatd'obraenmésdel20per100odeltotaldelpressupostenmésd'un10per100.

Interpretacions,aclarimentsimodificacionsdelsdocumentsdelprojecte
Article 12.Ͳ Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o
indicacionsdelsplànolsocroquis,lesordresiinstruccionscorresponentsescomunicaranprecisamentper
escritalConstructorqueestaràobligatatornarelsoriginalsolescòpiessubscribintamblasevasignatura
elconformequefiguraràalpeudetoteslesordres,avisosoinstruccionsquerebi,tantdel'Aparelladoro
ArquitecteTècniccomdel'Arquitecte.

QualsevolreclamacióqueencontradelesdisposicionsdelaDireccióFacultativavulguiferelConstructor,
hauràdedirigirͲla,dinsprecisamentdelterminidetresdies,aaquellquel'haguésdictat,elqualdonaràal
Constructorelcorresponentrebutsiaixíhosolͼlicités.

Article13.ͲElConstructorpodràrequerirdel'Arquitecteodel'AparelladoroArquitecteTècnic,segonsles
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i
execuciódelprojecte.

ReclamacionscontralesordresdelaDireccióFacultativa
Article14.ͲLesreclamacionsqueelContractistavulguifercontralesordresoinstruccionsdimanadesdela
Direcció Facultativa, solament podrà presentarͲles, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són
d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents.
Contradisposicionsd'ordretècnicdel'Arquitecteodel'AparelladoroArquitecteTècnic,nos'admetràcap
reclamació,ielContractistapodràsalvarlasevaresponsabilitat,sihoestimaoportú,mitjançantexposició
raonadadirigidaal'Arquitecte,elqualpodràlimitarlasevarespostaal'acusamentderecepcióqueentot
casseràobligatoriperaquesttipusdereclamacions.

RecusaciópelContractistadelpersonalnomenatperl'Arquitecte
Article 15.Ͳ El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per
aquestsdelavigilànciadel'obra,nidemanarqueperpartdelapropietatesdesigninaltresfacultatiusper
alsreconeixementsimedicions.

Quanescreguiperjudicatperlasevatasca,procediràd'acordamballòestipulatal'articleprecedent,però
sensequeperaixònoespuguininterromprenipertorbarlamarxadelstreballs.
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Faltesdelpersonal
Article16.ͲL'Arquitecte,enelcasdedesobediènciaalessevesinstruccions,manifestaincompetènciao
negligènciagreuquecomprometiopertorbilamarxadelstreballs,podràrequerirelContractistaperquè
apartidel'obraalsdependentsooperariscausantsdelapertorbació.

Article17.ͲElContractistapodràsubcontractarcapítolsounitatsd'obraaaltrescontractistesiindustrials,
subjectantͲse en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les
sevesobligacionscomaContractistageneraldel'obra.


PRESCRIPCIONSGENERALSRELATIVESALSTREBALLS,ALSMATERIALSIALSMITJANSAUXILIARS

Caminsiaccessos
Article 18.Ͳ El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu
tancamentovallat.L'AparelladoroArquitecteTècnicpodràexigirlasevamodificacióomillora.

Replanteig
Article19.ͲElConstructoriniciaràlesobresreplantejantͲlesenelterrenyiassenyalantͲnelesreferències
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a
càrrecdelContractistaiinclososenlasevaoferta.

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada
aquestúltimhagidonatlasevaconformitatprepararàunaactaacompanyadad'unplànolquehauràdeser
aprovatperl'Arquitecte,iseràresponsabilitatdelConstructorl'omissiód'aquesttràmit.

Començamentdel'obra.Ritmed'execuciódelstreballs
Article20.ͲElConstructorcomençaràlesobresenelterminimarcatenelPlecdeCondicionsParticulars,
desenvolupantͲles en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec
esmentatquedinexecutatselstreballscorresponentsi,enconseqüència,l'execuciótotalesduguiaterme
dinsdelterminiexigitenelContracte.

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte  a l'Aparellador o
ArquitecteTècnicdelcomençamentdelstreballsalmenysambtresdiesd'anticipació.

Ordredelstreballs
Article21.ͲEngeneral,ladeterminaciódel'ordredelstreballsésfacultatdelaContracta,excepteaquells
casosenquè,percircumstànciesd'ordretècnic,laDireccióFacultativaestimiconvenientvariar.

FacilitatperaaltresContractistes
Article22.ͲD'acordambelquerequereixilaDireccióFacultativa,elContractistaGeneralhauràdedonar
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres
Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que
tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres
conceptes.

Encasdelitigi,ambdósContractistesrespectaranallòqueresolguilaDireccióFacultativa.

Ampliaciódelprojectepercausesimprevisyesodeforçamajor
Article 23.Ͳ Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no
s'interrompranelstreballsiescontinuaransegonslesinstruccionsfetesperl'Arquitecteentantesformula
otramitaelProjecteReformat.
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ElConstructorestàobligatarealitzarambelseupersonalielsseusmaterialsallòquelaDirecciódeles
obresdisposiperfercalçats,apuntalaments,enderrocs,recalçamentsoqualsevolobradecaràcterurgent,
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o
abonatdirectament,d'acordambelques'estipuli.

Prórrogapercausadeforçamajor
Article 24.Ͳ Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués
començarlesobres,ohaguésdesuspendreͲles,onolifospossibleacabarͲlesenelsterminisprefixats,se
liatorgaràunapròrroga
proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el
Constructorexposarà,enunescritdirigital'Arquitectelacausaqueimpedeixl'execucióolamarxadels
treballsielretardquedegutaaixòs'originariaenelsterminisacordats,raonantdegudamentlapròrroga
queperl'esmentadacausasolͼlicita.

ResponsabilitatdelaDireccióFacultativaenelretarddel'obra
Article 25.Ͳ El Contractista no podrà excusarͲse de no haver complert els terminis d'obres estipulats,
alͼlegantcomacausalacarènciadeplànolsoordresdelaDireccióFacultativa,aexcepciódelcasenquè
haventͲhosolͼlicitatperescritnoselihaguésproporcionat.

Condicionsgeneralsd'execuciódelstreballs
Article 26.Ͳ Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció
Facultativaiperescrit,entreguinl'Arquitecteol'AparelladoroArquitecteTècnicalConstructor,dinsdeles
limitacionspressupostàriesideconformitatamballòespecificatal'article11.

Durantl'execuciódel'obraestindranencompteelsprincipisd'acciópreventivadeconformitatamblaLlei
dePrevenciódeRiscosLaborals.

Obresocultes
Article 27.Ͳ De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents
s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al
Contractista.Aquestsdocumentsaniranfirmatspertotstres.Elsplànols,quehaurand'anarsuficientment
acotats,esconsiderarandocumentsindispensablesiirrecusablesperaefectuarlesmedicions.

Treballsdefectuosos
Article 28.Ͳ El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les
"Condicionsgeneralsiparticularsd'índoletècnica"delPlecdeCondicionsirealitzaràtotsicadascundels
treballscontractatsd'acordamballòespecificattambéenl'esmentatdocument.

Peraixò,ifinsquetinguilloclarecepciódefinitivadel'edifici,ésresponsabledel'execuciódelstreballs
quehacontractatidelesfaltesidefectesqueenelstreballshipoguessinexistirperlasevamalaexecució
o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells colͼlocats sense que li exoneri de
responsabilitatelcontrolqueéscompetènciadel'AparelladoroArquitecteTècnic,nitampocelfetque
aqueststreballshaginestatvaloratsenlescertificacionsparcialsd'obra,quesempres'entendranextesesi
abonadesaboncompte.

Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells colͼlocats no reuneixin les
condicionspreceptuades,jasiguieneldecursdel'execuciódelstreballs,ouncopfinalitzats,iabansdeser
verificadalarecepciódefinitivadel'obra,podràdisposarquelespartsdefectuosessiguinenderrocadesi
reconstruïdesd'acordambelques'hagicontractat,itotaixòacàrrecdelaContracta.
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SilaContractanoestimésjustaladecisióiesneguésal'enderrocireconstruccióordenades,esplantejarà
laqüestiódavantl'Arquitectedel'obra,quehoresoldrà.

Vicisocults
Article 29.Ͳ Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis
ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la
recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que
suposiquesóndefectuosos,donantcomptedelacircumstànciaal'Arquitecte.Lesdespesesqueocasionin
seranacomptedelConstructor,sempreiquanelsvicisexisteixinrealment,encascontrariseranacàrrec
delaPropietat.

Delsmaterialsidelsaparells.Lasevaprocedència
Article30.ͲElConstructortéllibertatdeproveirͲsedelsmaterialsiaparellsdetotesclassesenelspunts
queellcreguiconvenient,excepteenelscasosenquèelPlecParticulardeCondicionsTècniquespreceptuï
unaprocedènciadeterminada.

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a
l'AparelladoroArquitecteTècnicunallistacompletadelsmaterialsiaparellsquehagid'emprarenlaqual
s'hiespecifiquintoteslesindicacionssobremarques,qualitats,procedènciaiidoneïtatdecadascun.

Presentaciódemostres
Article 31.Ͳ A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb
l'anticipacióprevistaenelCalendaridel'Obra.

Materialsnoutilitzables
Article32.ͲElConstructor,acàrrecseu,transportaràicolͼlocarà,agrupantͲlosordenadamentienellloc
adequat,elsmaterialsprocedentsdelesexcavacions,enderrocs,etc.,quenosiguinutilitzablesenl'obra.

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions
particularsvigentenl'obra.

Sinos'haguéspreceptuatressobreelparticular,esretirarandel'obraquanaixíhoordenil'Aparelladoro
ArquitecteTècnic,peròacordantprèviamentambelConstructorlasevajustataxació,tenintencompteel
valord'aquestsmaterialsilesdespesesdelseutransport.

Materialsiaparellsdefectuosos
Article 33.Ͳ Quan els materials, elements d instalͼlacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en
aquestPlec,onotinguessinlapreparacióques'hiexigeixo,enfi,quanlamancadeprescripcionsformals
delPlec,esreconeguésoesdemostrésquenoerenadequatsperalseuobjecte,l'Arquitecte,ainstàncies
del'AparelladoroArquitecteTècnic,donaràordrealConstructordesubstituirͲlosperaltresquesatisfacin
lescondicionsoacompleixinl'objectiualqualesdestinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicionsnohohafet,podràferͲholaPropietatcarregantͲnelesdespesesalaContracta.

Si els materials, elements d instalͼlacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor
prefereixisubstituirͲlosperaltresencondicions.
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Despesesocasionadesperprovesiassaigs
Article 34.Ͳ Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per
persones queno intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art.
3.1.delDecret375/1988.GeneralitatdeCatalunya).

Netejadelesobres
Article35.ͲEsobligaciódelConstructormantenirneteslesobresielsseusvoltants,tantderunacomde
materials sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com
adoptarlesmesuresiexecutartotselstreballsquecalguinperquèl'obraofereixibonaspecte.

Obressenseprescripcions
Article 36.Ͳ En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el
Constructors'atendrà,enprimerlloc,alesinstruccionsquedictilaDireccióFacultativadelesobresi,en
segonlloc,alesreglesipràctiquesdelabonaconstrucció.


DELESRECEPCIONSD'EDIFICISIOBRESANNEXES

Delesrecepcionsprovisionals
Article37.ͲTrentadiesabansdefinalitzarlesobres,l'ArquitectecomunicaràalaPropietatlaproximitat
delseuacabamentamblafinalitatdeconvenirladataperal'actederecepcióprovisional.

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin
intervingutenladireccióambfunciópròpiaenaspectesparcialounitatsespecialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les
obresestrobessinenestatdeseradmeses.

Seguidament,elsTècnicsdelaDireccióFacultativaextendrànelCertificatcorresponentdefinald'obra.

Quanlesobresnoestrobinenestatdeserrebudes,esfaràconstarenl'actaiesdonaràalConstructorles
oportunesinstruccionsperresoldreelsdefectesobservats,fixantunterminiperasubsanarͲlos,finalitzat
elqual,s'efectuaràun
noureconeixementafideprocediralarecepcióprovisionaldel'obra.

SielConstructornohaguéscomplert,podràdeclararͲserescinditelcontracteambpèrduadelafiança.

Documentaciófinald'obra
Article 38.Ͳ L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que
s'estableixenelsparàgrafs2,3,4i5,del'apartat2del'article4t.delReialDecret515/1989,de21d'abril.

Mediciódefinitivadelstreballsiliquidacióprovisionaldel'obra
Article39.ͲRebudesprovisionalmentlesobres,esprocediràimmediatamentperl'AparelladoroArquitecte
Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant.
S'extendràl'oportunacertificaciópertriplicatque,aprovadaperl'Arquitecteamblasevasignatura,servirà
perl'abonamentperpartdelaPropietatdelsaldoresultantexceptelaquantitatretingudaenconceptede
fiança.
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Terminidegarantia
Article40.ͲElterminidegarantiahauràd'estipularͲseenelPlecdeCondicionsParticularsienqualsevol
casmainohauràdeserinferioranoumesos.

Conservaciódelesobresrebudesprovisionalment
Article 41.Ͳ Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions
provisionalidefinitiva,seranacàrrecdelContractista.

Sil'edificifosocupatoempratabansdelarecepciódefinitiva,lavigilància,netejaireparacionscausades
perl'ússeranacàrrecdelpropietariilesreparacionspervicisd'obraoperdefectesenlesinstalͼlacions,
seranacàrrecdelaContracta.

Delarecepciódefinitiva
Article 42.Ͳ La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual
formaiamblesmateixesformalitatsquelaprovisional,apartirdeladatadelqualcessaràl'obligaciódel
Constructorderepararalseucàrrecaquellsdesperfectesinherentsalaconservaciónormaldelsedificisi
quedarannoméssubsistentstoteslesresponsabilitatsquepoguessinafectarͲlipervicisdeconstrucció.

Pròrrogadelterminidegarantia
Article 43.Ͳ Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'ArquitecteͲDirector marcarà al Constructor els
terminisiformesenquès'haurandeferlesobresnecessàriesi,sinos'efectuessindinsd'aqueststerminis,
podràresoldre'selcontracteambpèrduadelafiança.

Delesrecepcionsdetreballslacontractadelesqualshagiestatrescindida
Article44.ͲEnelcasderesoluciódelcontracte,elContractistaestaràobligataretirar,enelterminiquees
fixienelPlecdeCondicionsParticulars,lamaquinària,mitjansauxiliars,instal.lacions,etc.,aresoldreels
subcontractesque
tinguésconcertatsiadeixarl'obraencondicionsdeserrecomençadaperunaaltraempresa.

Lesobresitreballsacabatspercompletesrebranprovisionalmentambelstràmitsestablertsenl'article
35.

Transcorregutelterminidegarantiaesrebrandefinitivamentsegonsallòqueesdisposàenelsarticles39i
40d'aquestPlec.Peralesobresitreballsnoacabatsperòacceptablesacriteridel'ArquitecteDirector,
s'efectuaràunasolaidefinitivarecepció.


CONDICIONSECONÒMIQUES

PRINCIPIGENERAL
Article 45.Ͳ Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment
establertes.

Article 46.Ͳ La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigirͲse recíprocament les
garantiesadequadesal'acomplimentpuntualdelessevesobligacionsdepagament.

FIANCES
Article 47.Ͳ El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que
s'estipuli:
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a.

Dipòsitprevi,enmetàlͼlicovalors,oavalbancari,perimportentreel3per100i10per100del
preutotaldecontracta(art.53).
b. Mitjançantretencióalescertificacionsparcialsopagamentsacompteenlamateixaproporció.

Fiançaprovisional
Article48.ͲEnelcasquel'obras'adjudiquipersubhastapública,eldipòsitprovisionalperaprendreͲhipart
s'especificaràenl'anuncidel'esmentadasubhastailasevaquantiaseràd'ordinari,iexceptuantestipulació
distintaenelPlecdeCondicionsparticularsvigentenl'obra,d'untrespercent(3per100)comamínim,
deltotaldelpressupostdecontracta.

ElContractistaalquals'hagiadjudicatl'execuciód'unaobraoserveiperlamateixa,hauràdedipositaren
elpuntiterminifixatsal'anuncidelasubhastaoelqueesdeterminienelPlecdeCondicionsparticulars
delProjecte,lafiançadefinitivaques'assenyalii,enelseudefecte,elseuimportseràdeldeupercent(10
per100)delaquantitatperlaqualesfacil'adjudicaciódel'obra,fiançaquepotconstituirͲseenqualsevol
delesformesespecificadesenl'apartatanterior.

Elterminiassenyalatenelparàgrafanterior,illevatcondicióexpressaestablertaenelPlecdeCondicions
Particulars,noexcediràdetrentadiesnaturalsapartirdeladataenquèsiguicomunicadal'adjudicaciói
enaquestterminihauràdepresentarl'adjudicatarilacartadepagamentorebutqueacreditilaconstitució
delafiançaalaqualesrefereixelmateixparàgraf.

L'incomplimentd'aquestrequisitdonaràllocaquèesdeclarinul.lal'adjudicació,il'adjudicatariperdràel
dipòsitprovisionalquehaguésfetperprendrepartenlasubhasta.

Execuciódetreballsambcàrrecalafiança
Article49.ͲSielContractistaesneguésaferpelseucompteelstreballsnecessarisperultimarl'obraenles
condicions contractades, l'ArquitecteͲDirector, en nom i representació del Propietari, els ordenarà
executar a un tercer o, podrà realitzarͲlos directament per administració, abonant el seu import amb la
fiançadipositada,senseperjudicidelesaccionsalesqualstinguidretelpropietari,enelcasquel'import
de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no
fossinderecepció.

Delasevadevolucióengeneral
Article50.ͲLafiançaretingudaseràretornadaalContractistaenunterminiquenoexcedeixitrenta(30)
diesuncopsignadal'ActadeRecepcióDefinitivadel'obra.LapropietatpodràexigirqueelContractistali
acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris,
subministraments,subcontractes...

Devoluciódelafiançaenelcasqueesfacinrecepcionsparcials
Article51.ͲSilapropietat,amblaconformitatdel'ArquitecteDirector,accedísaferrecepcionsparcials,
tindràdretelContractistaaquèlisiguiretornadalapartproporcionaldelafiança.


DELSPREUS

Composiciódelspreusunitaris
Article52.ͲElcàlculdelspreusdelesdistintesunitatsd'obraéselresultatdesumarelscostosdirectes,els
indirectes,lesdespesesgeneralsielbeneficiindustrial.
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Esconsiderencostosdirectes:

a. Lamàd'obra,ambelsseusplusos,càrreguesiassegurancessocials,queintervinguindirectament
enl'execuciódelaunitatd'obra.
b. Elsmaterials,alspreusresultantsapeud'obra,quequedinintegratsenlaunitatdequèestracti
oquesiguinnecessarisperalasevaexecució.
c. Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i
enfermetatsprofessionals.
d. Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o
funcionamentdelamaquinàriaiinstal.lacióutilitzadesenl'execuciódelaunitatd'obra.
e. Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips
anteriormentcitats.

Esconsiderarancostosindirectes:
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu
adscritsexclusivamental'obraielsimprevistos.Totesaquestesdespeses,esxifraranenunpercentatge
delscostosdirectes.

Esconsiderarandespesesgenerals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració,
legalmentestablertes.Esxifrarancomunpercentatgedelasumadelscostosdirectesiindirectes(enels
contractesd'obresdel'Administraciópúblicaaquestpercentatges'estableixentreun13per100iun17
per100.).

Beneficiindustrial
ElbeneficiindustrialdelContractistas'estableixenel6per100sobrelasumadelespartidesanteriors.

Preud'Execuciómaterial
S'anomenaràPreud'Execuciómaterialelresultatobtingutperlasumadelsanteriorsconceptesexcepteel
BeneficiIndustrial.

PreudeContracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial.
L'IVAgirasobreaquestasuma,perònon'integraelpreu.
Preusdecontracta.Importdecontracta
Article 53.Ͳ En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i
ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importael cost total de la unitat d'obra, esa dir, el preu
d'execuciómaterialméseltantpercent(%)sobreaquestúltimpreuenconceptedeBeneficiIndustrialde
Contractista.Elbeneficis'estimanormalment,enun6per100,llevatqueenlesCondicionsParticularsse
n'estableixiunaltredediferent.

Preuscontradictoris
Article 54.Ͳ Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna
circumstànciaimprevista.
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ElContractistaestaràobligataefectuarelscanvis
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si
subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus del
projecte,iensegonllocalbancdepreusd'utilitzaciómésfreqüentenlalocalitat.

Elscontradictorisquehihaguessinesreferiransemprealspreusunitarisdeladatadelcontracte.

Reclamacionsd'augmentdepreuspercausesdiverses
Article55.ͲSielContractistaabansdelasignaturadelcontracte,nohaguésfetlareclamacióoobservació
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a
Facultatives).

Formestradicionalsdemedirod'aplicarelspreus
Article56.ͲEncapcaspodràal.legarelContractisteelsusosicostumsdelpaísrespecteal'aplicaciódels
preusodelaformademedirlesunitatsd'obraexecutades,esrespectaràallòprevistenprimerlloc,alPlec
GeneraldeCondicionsTècniques,iensegonlloc,alPlecGeneraldeCondicionsparticulars.

Delarevisiódelspreuscontractats
Article 57.Ͳ Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un
muntantsuperioraltresper100(3per100)del'importtotaldelpressupostdeContracte.

EncasdeproduirͲsevariacionsenalçasuperiorsaaquestpercentatge,s'efectuaràlarevisiócorresponent
d'acord amb la fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la
diferènciaenmésqueresultiperlavariaciódel'IPCsuperioral3per100.

NohihauràrevisiódepreusdelesunitatsquepuguinquedarforadelsterminisfixatsenelCalendaridela
oferta.

Emmagatzamentdematerials
Article58.ͲElContractistaestàobligataferelsemmaguetzamentsdematerialsoaparellsd'obraquela
Propietatordeniperescrit.

Elsmaterialsemmagatzemats,unavegadaabonatspelPropietarisón,del'exclusivapropietatd'aquest;de
lasevacuraiconservacióenseràresponsableelContractista.


OBRESPERADMINISTRACIÓ

Administració
Article 59.Ͳ Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva
realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé
mitjançantunconstructor.

Lesobresperadministracióesclassifiquenenlesduesmodalitatssegüents:

a. Obresperadministraciódirecta.
b. Obresperadministraciódelegadaoindirecta.
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Obresperadministraciódirecta
Article 60.Ͳ Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o
mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix ArquitecteͲDirector, autoritzat expressament per
aquesttema,portidirectament
les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirintͲne els materials, contractantͲne el seu
transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el
personalielsobrerscontractatsperell
puguinrealitzarͲla;enaquestesobreselconstructor,sihifos,ol'encarregatdelasevarealització,ésun
simpledependentdelpropietari,jasiguicomempleatseuocomautònomcontractatperell,queéselque
reuneix,pertant,ladoblepersonalitatdePropietatiContractista.

Obresperadministraciódelegadaoindirecta
Article61.ͲS'enténper"Obraperadministraciódelegadaoindirecta"laqueconvenenunPropietariiun
Constructorperquèaquestúltim,percomted'aquellicomadelegatseu,realitzilesgestionsielstreballs
quecalguiniesconvinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les
següents:
a. Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les
despesesinherentsalarealitzaciódelstreballsconvinguts,reservantͲseelPropietarilafacultat
de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'ArquitecteͲDirector en la seva representació,
l'ordreilamarxadelstreballs,l'elecciódelsmaterialsiaparellsqueenelstreballshand'emprarͲ
se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs
convinguts.
b. Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en
harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del
Propietariuntantpercent(%)prefixatsobrel'importtotaldelesdespesesefectuadesiabonades
pelConstructor.

Liquidaciód'obresperadministració
Article62.ͲPeralaliquidaciódelstreballsques'executinperadministraciódelegadaoindirecta,regiran
les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica"
vigentsenl'obra;encasquenon'hihaguessin,lesdespesesd'administraciólespresentaràelConstructor
alPropietari,enrelacióvaloradaalaquals'adjuntaranenl'ordreexpressatmésendavantelsdocuments
següentsconformatstotsellsperl'AparelladoroArquitecteTècnic:

a. Lesfacturesoriginalsdelsmaterialsadquiritsperalstreballsieldocumentadequatquejustifiqui
eldipòsitolautilitzaciódelsesmentatsmaterialsenl'obra.
b. Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent,
especificantelnombred'horestreballadesenl'obrapelsoperarisdecadaoficiilasevacategoria,
acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capataços,
capsd'equip,oficialsiajudantsdecadaofici,peonsespecialitzatsisolts,llisters,guardians,etc.,
quehagintreballatenl'obradurantelterminidetempsalqualcorresponguinlesnòminesquees
presentin.
c. Lesfacturesoriginalsdelstransportsdematerialsposatsenl'obraoderetiradad'enderrocs.
d. Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la
gestiódelaqualhagiintervingutelConstructor,jaqueelseuabonamentéssempreacomptedel
Propietari.
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A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin
intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100),
entenentͲse que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius
d'accidents,lesdespesesgeneralsqueorigininalConstructorelstreballsperadministracióquerealitziel
BeneficiIndustrialdelmateix.

Abonamentalsconstructordelscomptesd'administraciódelegada
Article63.ͲLlevatpactedistint,elsabonamentsalConstructordelscomptesd'Administraciódelegada,els
realitzaràelPropietarimensualmentsegonselscomunicatsdetreballrealitzatsaprovatspelpropietario
pelseudelegatrepresentant.

Independentment,l'Aparelladorol'ArquitecteTècnicredactarà,amblamateixaperiodicitat,lamedicióde
l'obrarealitzada,valorantͲlad'acordambelpressupostaprovat.Aquestesvaloracionsnotindranefectes
peralsabonaments
alConstructorsinóques'haguéspactatelcontraricontractualment.

Normesperal'adquisiciódelsmaterialsiaparells
Article64.ͲAixònoobstant,lesfacultatsqueenaqueststreballsperAdministraciódelegadaesreservael
Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionarͲlos i
adquirirͲlos,hauràde
presentar al Propietari, o en la seva representació a l'ArquitecteͲDirector, els preus i les mostres dels
materialsiaparellsoferts,necessitantlasevaprèviaaprovacióabansd'adquirirͲlos.

Responsabilitatdelconstructorenelbaixrendimentdelsobrers
Article 65.Ͳ Si l'ArquitecteͲDirector advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que
preceptivamenthadepresentarͲlielConstructor,queelsrendimentsdelamàd'obra,entotesoenalguna
de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos
generalmentperaunitatsd'obraigualsosimilars,lihonotificaràperescritalConstructor,amblafinalitat
que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per
l'ArquitecteͲDirector.

SiuncopfetaaquestanotificacióalConstructor,enelsmesossuccessius,elsrendimentsnoarribessinals
normals,elPropietariquedafacultatperresercirͲsedeladiferència,rebaixantͲneelseuimportdelquinze
percent(15per100)quepelsconceptesabansexpressatscorrespondriaabonarͲlialConstructorenles
liquidacionsquinzenalsquepreceptivaments'hagind'efectuarͲli.Encasdenoarribarambduespartsaun
acordpelquefaalsrendimentsdelamàd'obra,sesotmetràelcasaarbitratge.

Responsabilitatsdelconstructor
Article 66.Ͳ En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable
dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els
accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les
mesuresnecessàriesiqueenlesdisposicionslegalsvigentss'estableixen.Encanvi,iexceptuantl'expressat
al'article63precedent,noseràresponsabledelmalresultatquepoguessindonarelsmaterialsiaparells
elegitssegonslesnormesestablertesenaquestarticle.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els
treballsdefectuososiarespondretambédelsaccidentsoperjudicisexpressatsenelparàgrafanterior.
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DELAVALORACIÓIABONAMENTDELSTREBALLS

Formesdiferentsd'abonamentdelesobres
Article 67.Ͳ Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec
ParticulardeCondicionseconòmiquess'hipreceptuiunaaltracosa,l'abonamentdelstreballss'efectuarà
així:

1r.Tipusfixotantalçattotal.S'abonaràlaxifraprèviamentfixadacomabasedel'adjudicació,disminuïda
enelseucasal'importdelabaixaefectuadaperl'adjudicatari.

2n.Tipusfixotantalçatperunitatd'obra,elpreuinvariabledelquals'hagifixatalabestreta,podentͲne
variarsolamentelnombred'unitatsexecutades.

Prèviamedicióiaplicantaltotaldelesunitatsdiversesd'obraexecutades,delpreuinvariableestipulatala
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs
executatsiultimatsd'acordambelsdocumentsqueconstitueixenelProjecte,elsqualsservirandebase
peralamedicióivaloraciódelesdiversesunitats.

3r.Tantvariableperunitatd'obra,segonslescondicionsenquèesrealitziielsmaterialsdiversosemprats
enlasevaexecuciód'acordamblesordresdel'ArquitecteͲDirector.

S'abonaràalContractistaenidèntiquescondicionsalcasanterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de
Condicionseconòmiques"determina.

5è.Perhoresdetreball,executatenlescondicionsdeterminadesenelcontracte.

Relacionsvaloradesicertificacions
Article68.ͲEncadaunadelesèpoquesodatesqueesfixinenelcontracteoenels"PlecsdeCondicions
Particulars"que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relacióvalorada de les obres executades
durantelsterminisprevistos,segonslamedicióquehauràpracticatl'Aparellador.

EltreballexecutatpelContractistaenlescondicionspreestablertes,esvaloraràaplicantalresultatdela
mediciógeneral,cúbica,superficial,lineal,ponderalonumeralcorresponentperacadaunitatd'obra,els
preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el
present"PlecGeneraldeCondicionseconòmiques"respecteamilloresosubstitucionsdematerialsoales
obresaccessòriesiespecials,etc.

AlContractista,quepodràpresenciarlesmedicionsnecessàriesperextendreaquestarelació,l'Aparellador
li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyantͲles d'una nota d'enviament, a
l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el
ContractistapuguienexaminarͲlesitornarͲlesfirmadesamblasevaconformitatofer,encascontrari,les
observacionsoreclamacionsqueconsiderioportunes.

Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'ArquitecteͲDirector acceptarà o refusarà les
reclamacionsdelContractistasihifossin,donantͲlicomptedelasevaresolucióipodentelContractista,en
elsegoncas,acudirdavantelPropietaricontralaresoluciódel'ArquitecteͲDirectorenlaformaprevistaen
els"PlecsGeneralsdeCondicionsFacultativesiLegals".

Prenentcomabaselarelacióvaloradaindicadaenelparàgrafanterior,l'ArquitecteͲDirectorexpediràla
certificaciódelesobresexecutades.
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Del'importse'ndeduiràeltantpercentqueperalaconstituciódelafinanças'hagipreestablert.

Elmaterialemmagatzematapeud'obraperindicacióexpressaiperescritdelPropietari,podràcertificarͲ
se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del
Projecte,senseafectarͲlosdeltantpercentdeContracta.

LescertificacionsesremetranalPropietari,dinsdelmessegüentalperíodealqualesrefereixen,itindran
elcaràcterdedocumentientreguesaboncompte,subjectesalesrectificacionsivariacionsqueesderiven
delaliquidaciófinal,nosuposanttampocaquestescertificacionsniaprovaciónirecepciódelesobresque
comprenen.

Lesrelacionsvaloradescontindransolamentl'obraexecutadaenelterminialquallavaloracióesrefereix.
Encasquel'ArquitecteͲDirectorhoexigís,lescertificacionss'extendranal'origen.

Milloresd'obreslliuramentexecutades
Article 69.Ͳ Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'ArquitecteͲDirector, utilitzés materials de
preparaciómésacuradaodemidesmésgransquel'assenyalatenelProjecteosubstituísunaclassede
fàbricaperunaaltradepreumésalt,oexecutésambdimensionsmésgransqualsevolpartdel'obrao,en
generalintroduísenl'obrasensedemanarͲli,qualsevolaltramodificacióquesiguibeneficiosaacriteride
l'ArquitecteͲDirector,notindràdret,noobstant,mésqueal'abonamentdelquepoguéscorrespondreen
elcasquehaguésconstruïtl'obraambestrictesubjeccióalaprojectadaicontractadaoadjudicada.
Abonamentdetreballspressupostatsambpartidaalçada
Article70.ͲExceptuantelpreceptuatenel"PlecdeCondicionsParticularsd'índoleeconòmica",vigenten
l'obra,l'abonamentdelstreballspressupostatsenpartidaalçada,s'efectuaràd'acordambelprocediment
quecorresponguientreelsqueacontinuaciós'expressen:

a. Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida
alçada,s'abonaranprèviamedicióiaplicaciódelpreuestablert.
b. Sihihapreuscontractatsperaunitatsd'obrasimilars,s'establiranpreuscontradictorisperales
unitatsambpartidaalçada,deduïtsdelssimilarscontractats.
c. Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que
l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'ArquitecteͲDirector indicarà al
Contractistaiambanterioritatal'execució,elprocedimentques'hadeseguirperportaraquest
compte que, en realitat serà d'administració, valorantͲne els materials i jornals als preus que
figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució
convinguin ambdues parts, incrementantͲse l'import total amb el percentatge que es fixi en el
Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del
Contractista.

Abonamentd'esgotamentsialtrestreballsespecialsnocontractats
Article71.ͲQuancalguessinefectuaresgotaments,injeccionsoaltrestreballsdequalsevolíndoleespecial
o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin
contractatsambtercerapersona,elContractistatindràl'obligaciódeferͲlosidepagarlesdespesesdetota
menaqueocasionin,iliseranabonatspelPropietariperseparatdelaContracta.

AmésdereintegrarmensualmentaquestesdespesesalContractista,seliabonaràjuntamentambellsel
tantpercentdel'importtotalque,enelseucas,s'especifiquienelPlecdeCondicionsParticulars.

Pagaments
Article72.ͲElPropietaripagaràenelsterminisprèviamentestablerts.
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L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per
l'ArquitecteͲDirector,envirtutdelesqualsesverificaranelspagaments.

Abonamentdetreballsexecutatsdurantelterminidegarantia
Article73.ͲEfectuadalarecepcióprovisionalisidurantelterminidegarantias'haguessinexecutattreballs,
peralseuabonamentesprocediràaixí:

1r.SielstreballsqueesfanestiguessinespecificatsenelProjectei,sensecausajustificada,nos'haguessin
realitzatpelContractistaalseutemps,il'ArquitecteͲDirectorexigíslasevarealitzaciódurantelterminide
garantia,seranvaloratselspreusquefigurenenelpressupostiabonatsd'acordambelqueesvaestablir
enels"PlecsParticulars"oenelseudefecteenelsGenerals,enelcasqueaquestspreusfossininferiors
alsvigentsenl'èpocadelasevarealització;encascontrari,s'aplicaranaquestsúltims.

2n.Sis'hanfettreballspuntualsperalareparaciódedesperfectesocasionatsperl'úsdel'edifici,deguta
queaquesthaestatutilitzatdurantaquesttempspelPropietari,esvaloraraniabonaranelspreusdeldia,
prèviamentacordats.

3r.Sis'hanfettreballsperalareparaciódedesperfectesocasionatsperdeficiènciadelaconstruccióode
laqualitatdelsmaterials,nos'abonaràperaqueststreballsresalContractista.


DELESINDEMNITZACIONSMUTUES

Importdelaindemnitzacióperretardnojustificatenelterminid'acabamentdelesobres
Article74.ͲLaindemnitzacióperretardenl'acabaments'establiràenuntantpermil(0/000)del'import
totaldelstreballscontractats,percadadianaturalderetard,comptatsapartirdeldiad'acabamentfixat
enelcalendarid'obra.

Lessumesresultantsesdescomptaraniretindranambcàrrecalafiança.

Demoradelspagaments
Article 75.Ͳ Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el
terminiconvingut,elContractistatindràaméseldretdepercebrel'abonamentd'unquatreimigpercent
(4,5per100)anual,enconcepted'interessosdedemora,durantl'espaidetempsderetardisobrel'import
del'esmentadacertificació.

Siencaratranscorreguessindosmesosapartirdel'acabamentd'aquestterminid'unmessenserealitzarͲ
se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedintͲse a la liquidació
corresponentdelesobresexecutadesidelsmaterialsemmagatzemats,semprequeaquestsreuneixinles
condicionspreestablertesiquelasevaquantitatnoexcedeixidelanecessàriaperalafinalitzaciódel'obra
contractadaoadjudicada.

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la
demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha
invertitenobraoenmaterialsemmagatzematsadmissibleslapartdepressupostcorresponentaltermini
d'execucióquetinguiassenyalatalcontracte.
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VARIS

Milloresiaugmentsd'obra.Casoscontraris
Article76.ͲNos'admetranmilloresd'obra,nomésenelcasquel'ArquitecteͲDirectorhagimanatperescrit
l'execuciódetreballsnousoquemillorinlaqualitatdelscontractats,aixícomladelsmaterialsiaparells
previstosenelcontracte.

Tampocs'admetranaugmentsd'obraenlesunitatscontractades,excepteencasd'errorenlesmedicions
delProjecte,anoserquel'ArquitecteͲDirectorordeni,tambéperescrit,l'ampliaciódelescontractades.

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva
execucióoutilització,convinguinperescritelsimportstotalsdelesunitatsmillorades,elspreusdelsnous
materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra
suposinsobrel'importdelesunitatscontractades.

Seseguiràelmateixcriteriiprocediment,quanl'ArquitecteͲDirectorintrodueixiinnovacionsquesuposin
unareduccióapreciableenelsimportsdelesunitatsd'obracontractades.

Unitatsd'obradefectuosesperòacceptables
Article 77.Ͳ Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons
l'ArquitecteͲDirectordelesobres,aquestdeterminaràelpreuopartidad'abonamentdesprésdesentiral
Contractista,elquals'hauràdeconformarambl'esmentadaresolució,excepteelcasenquè,estantdinsel
termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i referͲla d'acord amb condicions, sense excedir
l'esmentattermini.

Assegurançadelesobres
Article 78.Ͳ El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la
seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el
valorquetinguinperContractaelsobjectesassegurats.L'importabonatperlaSocietatAsseguradora,en
elcasdesinistre,s'ingressaràencompteanomdelPropietari,perquèambcàrrecalcomptes'abonil'obra
que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al
Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat
conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest
importpermenestersdistintsdeldereconstrucciódelapartsinistrada;lainfracciódelquèanteriorment
s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de
fiança,abonamentcompletdedespeses,materialsemmagatzemats,etc.,iunaindemnitzacióequivalenta
l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en
proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora,
respecteal'importdelsdanyscausatspelsinistre,queserantassatsambaquestafinalitatperl'ArquitecteͲ
Director.

Enlesobresdereformaoreparació,esfixaràprèviamentlapartd'edificiquehagideserasseguradaila
sevaquantia,isiresnoespreveu,s'entendràquel'assegurançahadecomprendretotalapartdel'edifici
afectadaperl'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el
Contractista, abans de contractarͲlos, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la
sevaprèviaconformitatoobjeccions.
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Conservaciódel'obra
Article79.ͲSielContractista,totisentlasevaobligació,noaténlaconservaciódel'obraduranteltermini
de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva,
l'ArquitecteͲDirector,enrepresentaciódelPropietari,podràdisposartotelquecalguiperquès'atenguila
vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonantͲse tot per
comptedelaContracta.

EnabandonarelContractistal'edifici,tantperbonacabamentdelesobres,comenelcasderesoluciódel
contracte,estàobligatadeixarͲhodesocupatinetenelterminiquel'ArquitecteͲDirectorfixi.

Després de larecepció provisional de l'edifici i en elcasque laconservació de l'edifici sigui acàrrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigilànciainetejaipelstreballsquefosnecessariexecutar.

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra,
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions
Econòmiques".

Utilitzaciópelcontractistad'edificisobensdelpropietari
Article 80.Ͳ Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia
autoritzaciódelPropietari,edificisoutilitzimaterialsoútilsquepertanyinalPropietari,tindràobligacióde
adobarͲlos i conservarͲlos per ferͲne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte
conservació,reposantͲneelsques'haguessininutilitzat,sensedretaindemnitzacióperaquestareposició
niperlesmilloresfetesenelsedificis,propietatsomaterialsquehagiutilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa
d'aquelliambcàrrecalafiança.


SantJoanDespí,generde2.019
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7. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
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Sobreelscomponents
Sobrel'execució
Sobreelcontroldel'obraacabada
Sobrenormativavigent


1CONDICIONSTÈCNIQUESPERUNITATD'OBRA
SISTEMASUSTENTACIÓ
SUBSISTEMAENDERROCS
1CONDICIONSGENERALS
1.1Enderrocdecobertes
1.2Arrencadaderevestiments
1.3Enderrocdetancamentsidiversos
SISTEMAENVOLVENT
SUBSISTEMAFAÇANES
1OBERTURES
1.1Fusteriesexteriors
1.1.1Fusteriesmetàlͼliques
1.2Envidrament
1.2.1Vidresplans
SUBSISTEMAIMPERMEABILITZACIÓIAÏLLAMENTS
1AÏLLAMENTSCONTRALAHUMITAT
1.1Imprimadors
1.2Làmines
SISTEMACOMPARTIMENTACIÓINTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMAPARTICIONS
1ENVANS
1.1Envansdeceràmica
2FUSTERIESINTERIORS
2.1Portesdefusta
SUBSISTEMAPAVIMENTS
1CONTINUS
2FLEXIBLES
3PERPECES
1Ceràmics
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1ALICATATS
2ARREBOSSATS
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4PINTATS
SISTEMACONDICIONAMENTAMBIENTALIINSTAL.LACIONS
SUBSISTEMACONTROLAMBIENTAL
1CALEFACCIÓ
1.1Transport
1.2Emissors
2VENTILACIÓ
3IL.LUMINACIÓ
3.1Interior
3.2Emergència
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SUBSISTEMASUMINISTRES
1AIGUA
1.1Instalͼlacióinterior
2GASNATURAL
2.1Instalͼlacióinterior
SUBSISTEMAEVACUACIÓ
1LIQUIDS
1.1Recollidad'aigüesgrises,negresipluvials
2FUMSIGASOSDECOMBUSTIÓ
3SÒLIDS
SUBSISTEMASEGURETAT
1PROTECCIÓCONTRAINCENDIS
2PROTECCIÓCONTRAINTRUSIÓ
SUBSISTEMACONNEXIONS
1ELECTRICITAT
1.1Instalͼlaciócomunitàriaiinterior
SISTEMAEQUIPAMENTSID'ALTRES
1APARELLSSANITARIS
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CONDICIONSTÈCNIQUESGENERALS

Sobreelscomponents
Característiques
TotselsproductesdeconstruccióhaurandeportarelmarcatgeCE,d acordamblescondicionsestablertes
al article5.2deConformitatambelCTEdelsproductes,equipsimaterials,PartI.Capítol2.delCTE:

1. Els productes de la construcció que s incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció
del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de
productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre,
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o
altresDirectiveseuropeesquelisiguind aplicació.

2. En determinats casos, i amb la finalitat d assegurar la seva suficiència, els DB establiran les
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s incorporin als edificis, sense
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d acord amb les corresponents directives
Europees.

Controlderecepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l obra, d acord amb les condicions
establertesal article7.2Controlderecepcióal obradeproductes,equipsisistemes.PartI.Capítol2.del
CTE,icomprendrà:

Controldeladocumentaciódelssubministres.
1. Elssubministradorslliuraranelsdocumentsd identificaciódelproducteexigitsperlanormativa
d obligatcompliment,pelprojecteolaDF(DireccióFacultativa)alconstructor,quielspresentarà
al director d execució de l obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents
documents:

a. elsdocumentsd origen,fulldesubministrament;
b. elcertificatdegarantiadelfabricant,firmatperunapersonafísica;i
c. elsdocumentsdeconformitatoautoritzacionsadministrativesexigidesreglamentàriament,
inclosaladocumentaciócorresponentalmarcatgeCEdelsproductesdelaconstrucció,quan
sigui pertinent, d acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives
Europeesqueafectinalsproductessubministrats.

Quan el material o equip arribi a l obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les
sevescaracterístiquesaparents.


Controlderecepciómitjançantdistintiusdequalitatiavaluacionsd idoneïtattècnica
1. Elsubministradorproporcionaràladocumentacióprecisasobre:

a. els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que
assegurinlescaracterístiquestècniquesdelsmateixosexigidesenelprojecteidocumentarà,
sis escau,elreconeixementoficialdeldistintiud acordambl'establertenl article5.2.3;i
b. les avaluacions tècniques d idoneïtat per a l ús previst de productes, equips i sistemes
innovadors,d acordambl'establertenl article5.2.5,ilaconstànciadelmantenimentdeles
sevescaracterístiquestècniques.
2. El director de l execució de l obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a
l acceptaciódelsproductes,equipsisistemesemparatsperella.
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Controlderecepciómitjançantassaigs
1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la
reglamentacióvigent,obésegonsl especificatenelprojecteoordenatsperlaD.F.
2. La realització d aquest control s efectuarà d acord amb els criteris establerts en el projecte o
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els
criterisd acceptacióirebuigilesaccionsaadoptar.

Sobrel execució.
Condicionsgenerals.
Totselstreballs,inclososenelpresentprojectes executaranesmeradament,tenintencomptelesbones
practiques de la construcció, d acord amb les condicions establertes en l article 7.1 Condicions en
l execuciódelesobres.Generalitats.PartIcapítol2delCTE:

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves
modificacionsautoritzadespeldirectordel obra,prèviaconformitatdelpromotor,alalegislació
aplicable,alesnormesdelabonapràcticaconstructivaialesinstruccionsdeldirectordel obrai
deldirectordel execuciódel obra.

Controld execució.
Totselstreballs,inclososenelpresentprojecte,tindranuncontrold execuciód acordamblescondicions
establertesal article7.3Controld execuciódel obra.Generalitats.PartIcapítol2delCTE:

1. Durant la construcció, el director de l execució de l obra controlarà l execució de cada unitat
d obra verificant el seu replanteig, els materials que s utilitzin, la correcta execució i disposició
dels elements constructius i de les instalͼlacions, així com les verificacions i altres controls a
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s indica en el projecte, la legislació
aplicable,lesnormesdebonapràcticaconstructivailesinstruccionsdeladirecciófacultativa.Ala
recepció de l obra executada poden tenirͲse en compte les certificacions de conformitat que
ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s escau, realitzin les
entitatsdecontroldequalitatdel edificació.
2. Escomprovaràques hanadoptatlesmesuresnecessàriesperaassegurarlacompatibilitatentre
elsdiferentsproductes,elementsisistemesconstructius.
3. Enelcontrold execuciódel obras adoptaranelsmètodesiprocedimentsqueescontemplinen
les avaluacions tècniques d idoneïtat per a l ús previst dels productes, equips i sistemes
innovadors,previstsal article5.2.5.

Sobreelcontroldel obraacabada.
Verificacions del conjunt o parts de l edifici d acord amb les condicions establertes a l article 7.4
Condicionsdel obraacabada.

Generalitats.PartIcapítol2delCTE:
A l obra acabada, bé sobre l edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves
instalͼlacions,parcialototalmentacabades,handerealitzarͲse,amésdelesquepuguinestablirͲseamb
caràctervoluntari,lescomprovacionsiprovesdeserveiprevistesenelprojecteoordenadesperlaD.F.i
les exigides per la legislació aplicable Sobre la normativa vigent El Decret 462/71 del Ministerio de la
Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte
d'edificacióesfaciconstarexpressamentl observançadelesnormessobrelaconstrucció.Aixídoncs,enel
presentplecs'inclouràunarelaciódelesnormesvigentsaplicablessobreconstruccióiesremarcaràque
enl'execuciódel'obras'observaranlesmateixes.
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A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions
recents,coméselcasdelCTE,fanreferènciaanormesUNEͲEN,CEI,CEN,queenmoltscasosestableixen
requisitsconcretsques handecomplimentarenelprojecte.


CONDICIONSTÈCNIQUESPERUNITATD'OBRA

SISTEMASUSTENTACIÓ

SUBSISTEMAENDERROCS

1CONDICIONSGENERALS
Operacionsdestinadesalademoliciótotaloparciald unedificioelementconstructiu,aerioenterratque
obstaculitzi la construcció d una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada
delsmaterialsilliuramentaungestorautoritzat,peralseureciclatgeoperaladisposicióderebuig.En
funciódelasevaexecucióesdefineixendiversostipusd enderroc:

Enderrocd elementaelement,elmésusual,quanelstreballss efectuenseguintl ordreinversalaseva
construcció.

Enderrocpercolͼlapseperembranzidademàquina,quanl alçadadel'edificinosuperiels2/3del'alçada
assolibleperaaquesta.

Enderrocpercolͼlapsemitjançantimpactedeboladegranmassa,quanl'edificiestrobiaïllatoprenent
estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per colͼlapse mitjançant la utilització
d explosius,quanl estructuranosiguid aceroambpredominidefustaimaterialscombustibles.

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s hagi d enderrocar element a element i l altra part per
qualsevolaltreprocedimentdecolͼlapse,s'establiranclaramentleszonesons'utilitzaràcadamodalitat.

Normesd aplicació
Residus.Llei6/93,de15juliol,modificadaperlallei15/2003,de13dejunyiperlallei16/2003,de13de
juny.
Operacionesdevalorizaciónyeliminaciónderesiduosylalistaeuropeaderesiduos.O.MAM/304/2002
,de8febrero.
Residuos.Ley10/1998,leyderesiduos.
Residuos.Construcciónydemolición.RD105/2008,de1defebrero,porelqueseregulalaproduccióny
gestióndelosresiduosdeconstrucciónydemolición.(BOE13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94),
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d errades: (DOGC:
6/02/04).
Ecoeficiència.Regulaciócriterisambientalsiecoeficiènciaenedificis.D21/2006(DOGC16.2.2006).
Pliegodeprescripcionestécnicasgeneralesparaobrasdecarreterasypuentes(PG3/75).O.06.02.1976.
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O.
FOM/1382/2002.
Reglamentosobretrabajosconriesgodeamianto.O.31.11.1984,O.26.07.1993.
NormascomplementariasdelReglamentosobretrabajosconriesgodeamianto.O.07.01.1987.
UNE.UNE88411:1987Productosdeamiantocemento.Directricesparasucorteymecanizadoenobra.

Components
Leseinesperalademolició:mitjansmanuals,martellpicador,martelltrencador.
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Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de
revestimentsd instalͼlacionsetc.

Elselementsauxiliars:bastides.S utilitzaranenl enderrocd'elementsespecífics,endemolicionsmanuals,
element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es
comprovarà prèviament que les seccions i l estat físic dels elements d estintolament, dels taulons, dels
cossosdebastida,etc.sónelsadequatspertaldecompliralaperfecciólamissióquese'lsexigiràuncop
muntats.S'estudiarà,encadacas,lasituació,laforma,l'accésdelpersonal,delsmaterials,laresistència
delterrenysirecolzaenell,laresistènciadelabastidaidelspossiblesllocsd'ancoratges,lesproteccions
necessàriesautilitzar,lesviseres,lones,etc.Buscantsemprelescausesque,juntesoperseparat,puguin
produirsituacionsquedoninllocaaccidents,pertaldepoderͲlosevitar.Quanexisteixinlínieselèctriques
nuess'aïllaranambeldielèctricapropiat,esdesviaran,almenys,a3m.delazonad'influènciadelstreballs
o,enaltrecas,estallaràlatensióelèctricamentredurinelstreballs.

Característiquestècniquesmínimesdelselementsauxiliars.Bastides.
Bastidesdeservei.Lesmésusualssónlesbastidesdeserveimetàlͼliquesperlasevarapidesaisimplicitat
de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de
càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva
colͼlocacióestindranencomptelessegüentscondicions:

Elselementsmetàlͼlicsqueforminelspeusdretsosuportsestaranenunplavertical.Laseparacióentre
elstravessersopontsnoseràsuperiora2,50metres.L'entroncamentdelstravessersesfaràaunaquarta
part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements
tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d estar formats sempre per
sistemesindeformablesenelplaformatpelssuportsiponts,aforçadediagonalsocreusdeSantAndreu;
s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit
imprescindiblesilabastidanoestàancoradaenelsseusextrems;handepreveure'scomamínimquatre
ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan
aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes
normalitzadesimarxapeu.

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra
durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprantͲse com a armadures
provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i
construïtsdemaneraquepermetinundescensidesmuntatgeprogressius.

Execució
Condicionsprèvies
Abansdel'inicidelesactivitatsd enderrocesreconeixeran,lescaracterístiquesdel'edificiaenderrocar:
antiguitat, característiques de l estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l estructura i les
instalͼlacions.Esreconeixerantambé,lesedificacionsconfrontants,elseuestatdeconservacióilesseves
mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l anulͼlació d'instalͼlacions, apuntalament
d'algunapartdelsedificisveïns,separaciód'elementsunitsaedificisquenos'handeenderrocar,etc...i
també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser
afectatspelprocésd enderroc.

Enaquestsentit,haurandesertreballsobligatsarealitzarienaquestordre,elssegüents:

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o
animals(portadorsdeparàsits).
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Anulͼlació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat,
gas,telèfon,etc.aixícomtapatdelclavegueramibuidatgedelspossiblesdipòsitsdecombustible.

Estintolamentiapuntalamentdelselementsdeconstruccióquepoguessinocasionaralgunesfondrament.

Instalͼlació debastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a
aquestaenlespartsnoenderrocades.
Instalͼlaciódemesuresdeprotecciócolͼlectivestantenrelacióambelsoperarisencarregatsdel enderroc,
com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i
protecciósisónmésbaixos,mitjançantlainstalͼlaciódeviseresdeprotecció;Protecciódelaviapúblicao
zones confrontants i la seva senyalització; Instalͼlació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i
lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com:
ampits,baranes,escales,etc;Protecciódelsaccessosal'edificimitjançantpassadissoscoberts;Instalͼlació
demitjansd'evacuaciód'enderrocs,canalsiconductesdedimensionsadequades,aixícomtremugesper
l emmagatzematge;Reforçdelesplantessotarasantsiexisteixenis'hand'acumularenderrocsenplanta
baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No
s han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es
protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i
específicmaterialdeseguretat(cinturons,cascos,botes,màscares,etc.).

Escomprovaràqueelsmitjansauxiliarsautilitzar,tanmecànicscommanuals,reuneixenlescondicionsde
quantitatiqualitatespecificadesenelplad enderroc,d'acordamblanormativaaplicableeneltranscurs
de l'activitat. En el cas de procediment d enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a
element,lapartd'edificiqueestàencontacteamblesmitgeres,deixantaïllateltalldelamàquina.Quan
existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina,
s enderrocaranprèviament.

En el pla d enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de ferͲho de forma
manualabansques'iniciïl enderrocpermitjansmecànics.Aquestacondiciónotindràefectesiambaixòes
modifiquessinlesconstantsd'estabilitatdel'edificiod'algunelementestructural.Enelcasdedemolicióo
retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l inici de la feina, l empresa encarregada
d executarͲla haurà d establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible,
l amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de
demolició.

Fasesd execució
Enderroc.Elselementsresistentss enderrocaranenl'ordreinversalseguitenlasevafasedeconstrucció.
Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica,
excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans
d enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a
l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà
enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests
hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes,
etc., i s apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les
volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es
mantindran tot el temps possible les traves existents, introduintͲne de nous, en la seva absència, quan
resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l enderroc d'elements resistents
originaelsmenorsgirs,fletxesitransmissiódetensionspossibles,nos enderrocaranelementsestructurals
odetravamentrenoessuprimeixinocontrarestineficaçmentlestensionsquepuguinestarincidintsobre
ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàlͼlics que es tallin o dels
qualssobtadamentse nsuprimeixinlestensions.
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En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran
sencers.Eltrencamentdequalsevolelementsuposaqueelstrossosresultantshandesermanejablesper
unsoloperari.Eltalloenderrocd'unelementque,pelseupesovolumnoresultimanejableperunasola
persona,esrealitzaràmantenintͲlosuspèsoestintolatdemaneraque,encapcas,esprodueixincaigudes
brusquesovibracionsquepuguinafectaralaseguretatiresistènciadelsforjatsoplataformesdetreball.
L'abatimentd'unelementesduràatermedemaneraqueesfacilitielseugirsensequeaquestafectial
desplaçamentdelseupuntdesuporti,enqualsevolcas,aplicantͲlielsmitjansd'ancoratgeidetirantsper
tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a
trossos,noancorats,situatsenplantabaixao,comamàxim,desdelnivelldelsegonforjat,semprequees
tractid'elementsdefaçanesiladirecciódelabolcadasiguicapal'exterior.Lacaigudaesproduiràsobre
sòlconsistentiambespailliuresuficientpertald evitarefectesnodesitjats.

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament
controladesis'apagarancompletamentalfinalitzarcadajornadadetreball.Encapcass'utilitzaràelfoc
amb propagació de flama com a mitjà d enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que
existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra
incendis.

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi
vibracionshauràdeserprèviamentautoritzatperlaD.F.
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar,
apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació
d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran
ancorats,almenys,dedospunts.Noesdescendiranlescàrreguesambelcontrolúnicdelfre.

Alfinalitzarlajornadanoquedaranelementssusceptiblesd'esfondrarͲsedeformaespontàniaoperl'acció
d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les
zonesdel'edificiquepuguinveure'safectadespelsseusefectes.

Alcomençamentdecadajornada,iabansdecontinuarelstreballsd enderrocs'inspeccionaràl'estatdels
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que
s enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà
l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s escau, les pertinents mesures de
seguretatiprotecciódelstalls.

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes:
Mitjançanttransportmanualambsacsocarretófinsalllocd apilamentdelsenderrocsofinsalescanalso
conductesdisposatsperaaquestafunció;Amboberturadebuitsenforjats,coincidentsambl'ampled'un
entrebigat,delongitudcompresaentre1i1,50metres,distribuïtsdemaneraestratègicaafidefacilitarla
ràpidaevacuació.AquestsistemanoméspodràemprarͲse,excepteindicaciócontrària,enedificisorestes
d'ells,ambunmàximde3plantesiquanelproductedel enderrocsiguidegrandàriamanejableperuna
sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny,
semprequeesdisposid'unespailliuremínimde6x6metres;Mitjançantgruaquanesdisposid'espaiper
alasevainstalͼlacióizonaacotadaperaladescàrregadel'enderroc.

Al empresaquerealitzaelstreballsd enderrocselilliurarà,sis escau,ladocumentaciócompletarelativa
alsmaterialsquehandeseraplegatsperalasevaposteriorutilització;aquestsmaterialsesnetejarani
traslladaranalllocassenyalataaquestefecteenlaformaqueindiquilaD.F.
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Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de
l enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l abocador que indiqui el Gestor
AutoritzatdeResidusencarregatdelagestiódelesrunesprovinentsdel enderroc.Elmitjàdetransport,
així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptantͲse les mesures que
convinguinpertald evitarquelacàrregapuguiespargirͲseooriginaremanacionsosorollsdurantelseu
trasllat.

Elsresidusquecontinguinamiants handerecolliritraslladarforadelllocdetreball,elmésaviatpossible,
enrecipientstancatsisenyalitzatsambetiquetesd advertènciadeperill,pertald evitarl emissiódefibres
d amiantall ambient.

Controliacceptació
Amancad unpladecontrolespecíficdefinitperlaD.F.esrealitzaràeneltipusdeenderrocperelements
uncontrolpercada200maenderrocarinomenysd uncontrolperplanta.

Amidamentiabonament
m³devolumaparent,realmentenderrocat,pelquerespectealselementspropisd edificació.

m³devolumrealmentenderrocat,pelquefareferènciaalsmursdecontencióifonaments.

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l eix de l element, en referència a elements de
clavegueró...

1.1Enderrocdecobertes
Treballsdestinatsalademoliciódelselementsqueconstitueixenlacobertad unedifici.

Execució
Condicionsprèvies
Estindranencomptelesprescripcionsdelsubsistemaenderrocs.

Abans d iniciar la demoliciód unacobertaes comprovarà la distància ales línies elèctriques i la càrrega
delsmateixos.

Estaparanelsembornalsdelsbaixants,perprevenirpossiblesobturacions.

Fasesd execució
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que
s'evitinsobrecàrreguesdescompensadesquepuguinprovocarenfonsamentsimprevistos.

Lesordresimitjansautilitzars'ajustaranalesprescripcionsestablertesalaD.T.isotalesordresdelaD.F.

Enderrocd'elementssingularsdecoberta.L enderrocdexemeneies,conductesdeventilació...,esduràa
terme, en general, abans de l enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap
baix,sensepermetrelabolcadasobrelacoberta.Quans'aboquinelsmaterialsprocedentsdel'enderroca
través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant
periòdicamentl'enderrocemmagatzematquannos'estiguitreballantasobre.Quanaquestselementses
baixin sencers es suspendran prèviament, s'anulͼlarà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar
qualsevoloscilͼlació,esbaixaran.
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Enderroc de material de cobertura. S enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants
oposades,començantpelcarener.Lesplaquesdefibrocimentosimilarsescarregaraniesbaixarandela
coberta tal i com es van desmuntant i sense trencarͲles en trossos. A més a més les plaques de
fibrociment,enserconsideradesunmaterialpotencialmentperillóspelseucontingutenamiant,hauran
desermanipuladespelpersonalqueprovinguid unaempresaautoritzadaperalarealitzaciód aquesta
menadetreballs.

Enderroc de tauler de coberta. S enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades,
començantpelcarener.Quaneltaulerdecobertaestiguisuportatasobred unsenvanetsdesostreͲmort
s haurandeenderrocaraquestsenprimerlloc.

Enderroc d envanets de sostreͲmort o conillers. S enderrocaran, en general, per zones simètriques de
vessantsoposades,començantpelcareneridesprésd haveraixecateltaulerceràmicqueesrecolzasobre
ells.Amesuraqueavancenelstreballss enderrocaranelsenvanetsielsenvanetsderiosta.

Enderrocdel elementdeformaciódependentsambmaterialdefarciment.S enderrocarà,engeneral,per
zonessimètriquesdevessantsoposades,començantpelscarenersmésaixecatsiequilibrantlescàrregues.
Enaquestaoperaciónos enderrocaràlacapadecompressiódelsforjatsnis'afebliranlesbiguesobiguetes
delsmateixos.Estaparan,prèviamental'enderrocdelspendentsdecoberta,elsalbellonsilesbuneresde
recollidad'aigüespluvials.

Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S enderrocarà, en general, per zones
simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les
encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no s eliminaran fins que les
encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els
elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es
suspendran prèviament al seu descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del
centre de gravetat de l encavellada. Si, d altra banda s han de desmuntar a peces, s apuntalaran i es
trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres,
aquestss eliminarandeformaprèvia,ambindependènciadelsistemad enderrocautilitzar.

1.2Arrencadaderevestiments
Arrencadadesostres,revestimentsipaviments.

Execució
Condicionsprèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d iniciar els treballs es
comprovaràquenopasseninstalͼlacions.

Fasesd execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol
s'ajustaranalesprescripcionsestablertesalaD.T.isotalesordresdelaD.F.Endefected'això,estindran
encomptelesconsideracionsqueesdetallen:

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s enretiraran, en general, de forma
prèvia a l enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui
necessarirecuperarcapelementd aquestsiquanaixís'estableixialaD.T.,espodranenderrocardeforma
conjuntaambelforjatsuperior.

Arrencadaderevestiments,enrajolatsiaplacats.Elsrevestimentss enderrocaranjuntambelseusuport,
sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas,
respectivament, s enderrocaran abans de l enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d un nou
revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d aplacats de façanes o paraments exteriors de
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tancament s'instalͼlaran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i
travadesal'edifici;aquestesconstituiranlaplataformadetreballentotselstreballsexteriorsicompliran
tota la normativa vigent en matèria d instalͼlació com en totes les mesures de protecció colͼlectiva
aplicablescomsón:baranes,marxapeus,escales,...Elsentitdelstreballsésindependent;noobstant,és
aconsellablequetotselsoperarisqueparticipinenellsestrobinenelmateixnivello,enaltrecas,noes
trobinenelmateixplànolverticalpertaldenoserafectatspelsmaterialsqueesdesprenguindelsuport
mentredurinelstreballs.

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L enderroc dels revestiments de paviments i
d escalesesduràaterme,engeneral,abansdel'enderrocdel'elementresistentqueelsdónasuport.El
tram d'escala entre dos pisos s enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des
d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o
element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o
elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin
desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s apuntalaran abans del començament
delstreballs.L enderrocconjuntosimultani,encasosexcepcionals,depavimentiforjathauràdecomptar
amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s assenyalarà la forma d'executar els treballs. La
utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi
vibracionshauràdeserprèviamentautoritzadaperlaD.F.Peral enderrocamentdesoleresopaviments
sensecompressors'introduirantascons,clavatsamblamaça,endiferentszonesafid'esquerdarl'element
i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el
tascó i la maça. La utilització de màquines en l enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials
queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin lanecessària amplitud de
moviment.Leszonespròximesoencontacteambmitgeresofaçaness enderrocarandeformamanualo
hauranestatobjectedelcorresponenttalldemaneraque,quans'actuïambelementsmecànics,elfront
de treball de la màquina sigui sempre paralͼlel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de
l'arrencadaideltrencamentnocontrolat.

1.4Enderrocdetancaments(interioriexterior,incloufusteries)
Treballsdestinatsalademoliciódefaçanes,particionsifusteriesd unaedificació.

Execució
Condicionsprèvies
Estindranencomptelesprescripcionsdelsubsistemaenderrocs.Estaparanelsembornalsdelsbaixants,
perprevenirpossiblesobturacions.

Fasesd execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol
s'ajustaranalesprescripcionsestablertesalaD.T.isotalesordresdelaD.F.Endefected'això,estindran
encomptelesconsideracionsqueesdetallen:

Enderrocdefaçanes.Espodràdesmuntarlatotalitatdelstancamentsprefabricatsquannos'afebleixinels
elementsestructurals.

L enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es
donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat
corresponentdelsenderrocsengeneral.
Enderrocd envansinteriors.L enderrocdelsenvansdecadaplantaesduràatermeabansd enderrocarel
forjat superior per tal d evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomarͲse; també perquè
l enderrocdelforjatnoesvegiafectatperlapresènciad'ancoratgesosuportsnoconegutssobreaquests
envans.Quanelforjatpresentiunafletxaconsiderable,noesretiraranelsenvansquehigravitenasobre
sensehaverͲloapuntalatprèviament.Elsentitdel'enderrocdelsenvansseràdedaltcapbaix.Amesura
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queavancil enderrocdelsenvans,s aniranretirantelsbastimentsdelafusteriainterior.Enelsenvansque
comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l enderroc de tot
l'elementenconjunt.Segonslescircumstàncies,laD.F.indicaràqueestrosseginelsparamentsmitjançant
talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida
estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d evitar la seva caiguda cap al
costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan
superinunaalçadasuperioravintvegadeselseugruix.

Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s hagi
d enderrocar l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en
plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En
general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i
aparellssanitaris.Eltrossejamentd'unelementesrealitzaràperpeces,lagrandàriadelesqualspermetiel
seumaneigperunasolapersona.


SISTEMAENVOLVENT

SUBSISTEMAFAÇANES

1OBERTURES
Part semitransparent de l envolvent tèrmica d un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de
lluminositat,confort,ventilacióiconnexió.

Normesd aplicació
Codi Tècnic de l Edificació. RD 314/2006. CTEͲHE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància
tèrmica(U),ifactorsolar(Fs)ipermeabilitatal aire.

CTEͲHS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat
d utilització.

CTEͲDBSEͲAE,DocumentBàsicSeguretatEstructuralͲAccionsal Edificació.CTEͲDBHR,Proteccióenfront
delsoroll.

Decretd Ecoeficiència,demandaenergètica.D.21/2006.

Normabásicadelaedificaciónsobrecondicionesacústicasenlosedificios,NBEͲCAͲ88.BOE.8/10/1988.

UNE.
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas
pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas.
Acristalamientoymétodosdemontaje,col.locacióambllistódevidreoambperfilsconformatsdeneoprè.
UNEͲENISO140Ͳ4:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreoentrelocales.
UNEͲENISO140Ͳ5:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreodeelementosdefachadasyde
fachadas.
UNEͲENISO140Ͳ7:Medicióndelaislamientoacústicoenlosedificiosydeloselementosdeconstrucción.
Parte7:Medicióninsitudelaislamientoacústicodesuelosalruidodeimpactos.
UNEͲENISO717:Evaluacióndelaislamientoacústicoenlosedificiosyloselementosdeconstrucción.
UNEͲENISO717Ͳ1:Aislamientoaruidoaéreo.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylostérminos
deadaptaciónalespectro.
UNEͲENISO717Ͳ2:Aislamientoalruidodeimpactos.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylos
términosdeadaptaciónalespectro.

93

1.1Fusteriesexteriors
1.1.1Fusteriesmetàlͼliques
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d acer o alumini, amb tots els seus
mecanismes, colͼlocades directament sobre l obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn
envidrament.

Components
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i
travatal obramitjançantancoratgesgalvanitzats.

Elsperfilspodranserd acerlaminatsencalent,d acerconformatsenfredod acerinoxidable.

Elsperfilsixapesserand aluminiambproteccióanòdicaoprotecciódelacat.
Esdisposaranribetsquandisposind envidrament.

Tambéhihauràelsaccessorisiferramentes,elsjuntsperimetrals,etc...

Característiquestècniques
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat,
permeabilitatdel aireiresistènciaalventdelconjuntdelesfusteriesividre.S especificaràsilafusteriaés
amb trencament de pont tèrmic. En el cas d acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran
protegitsambimprimacióanticorrosiva.Encasd aluminielsperfilsixapestindranunaproteccióanòdica
degruixvariableenfunciódelescondicionsambientals.Elgruixdelaparetdelsperfilsseràcomamínim
de1,5mm.

Controliacceptació
Elsubministradoracreditaràlavigènciadelacertificaciódeconformitatdelsperfilsambelsrequeriments
reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense
deformacionsnifissuresambeixosrectilinis.Elscanalsderecollidad aiguadecondensaciódelsescopidors
tindrandimensionsadequades,hihauràunmínimde3orificispercadamdedesguàs.Lesunionsentre
perfilsesfaranpersoldaduraoambescairesinteriorsunidesalsperfilsambcargolsoreblonsapressió.

Execució
Condicionsprèvies
L emmagatzematgeesfaràenunllocprotegitdelahumitatiallunyatdepossiblesimpactes.Esprocurarà
quenoentriencontactedirecteambelcimentolacalç,permitjàdelbastimentdebase.Esprocuraràla
formaciódepontsgalvànicsperalauniódediversosmaterialsmetàlͼlics.

Fasesd execució
Replanteig.
Colͼlocació,aplomatianivellatdelbastiment.Preveientelsgruixosdelsacabatsdelparamentodelsuport
alqualestiguisubjecte.

Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l ajut d elements que garanteixin la protecció
contral impacte,id altresquemantinguinl escairatfinsquequedibentravat.
Segellat.Siconvélesjuntessesegellaranambmassillesespecials.

Eliminaciódelsrigiditzadors.Itapatdeforatssiéselcas,ambelsmaterialsadequats.

Colͼlocaciódelsmecanismes.
Netejadetotselselements.
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Tolerànciesd'execució.Replanteig:±10mm;Nivellprevist:±5mm;Horitzontalitat:±1mm/m;Aplomat:
±2mm/m;Plaprevistdelbastimentrespectedelaparet:±2mm;Franquíciaentrelafullaielbastiment:
0,2<0,4cm.

Controliacceptació
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d evacuació, senyalització, alçades lliures i
superfíciesdevidre.S hadeprevenirlacorrosiódelacerevitantelcontactedirecteambl aluminideles
fusteries segons el CTE DB SEͲA punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben
aplomat,sensedeformacionsdelsangles,alnivellialplaprevistos.Nohadegravitarcaptipusdecàrrega
sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El
bastiment propi ha d estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica
(d acerinoxidableocadmiats),separats60cmcomamàxim,iamenysde30cmdelsextrems.

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i
acústicsvigentssegonsNBEͲCAͲ88.

Verificació
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es colͼloqui
l envidrament.Percomprovarl estanquitatessotmetràlafusteriaaescurrentiesde8hconjuntamentamb
elconjuntdelafaçana.

Amidamentiabonament
m2 de llum d obra d element colͼlocat. Incloent en el preu la part proporcional d ajuts per la seva
colͼlocació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s inclouen els bastiments de base, les
imprimacionsi/opintures,sis escau,nitampocelsenvidraments.

utelselementssingulars,acabatsiposatsal obrasegonsespecificacionsdelaD.F.


1.2Envidrament
1.2.1Vidresplans
Vidreestiratamàquina,decaresplanesiparalͼleles.Fabricatendiversosgruixos,capesiqualitats.Forma
partdelesoberturesdelsedificis.

Elsvidresenfunciódelseuúsicomposicióesclassifiquenen:

VidreSimple.Envidramentformatperunasolafulladevidre.

Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades
superficialmentono,suspèsambperfilconformatdeneoprèalafusteriaaconseguintunconjuntunitari
querestiunitencasderuptura.

VidreAïllantodoble.Envidramentformatperdosvidresseparatspercambrad aireaconseguintaïllament
ocontroltèrmic,acústicosolarpermitjàdeltractamentdelsvidres.
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de
trempatambmésresistènciaalsesforçosd origenmecànicitèrmic.

Vidreresistentalfoc.Envidramentformatpervidrestrempats,laminatsambintercalatsintumescents,o
béambvidresrevestitsambcapesd òxidsmetàlͼlics.
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Components
Vidre.Enfunciódelgruixdecadascunadelesfulles,elsvidresplansesclassifiquenen:vidreprim(1,5a
1,75mm),vidresemidoble(2a2,5mm),vidredoble(3mm),cristallina(4Ͳ6mm)illunapolida(4Ͳ10mm).En
funciódelsproductesvitrisutilitzatselvidrepotser:

Vidreincolor:transparentidecarescompletamentparalͼleles.

Vidredebaixaemissió:incolor,tractatsuperficialmentperunacaraambòxidsmetàlͼlicsimetallsnoblesi
aconseguintreduirlespèrduesdecalorperradiació.

Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids metàlͼlics, reduint el pas de radiacions infraroges,
visiblesiultraviolades.Vidredecolor:acoloritenmassamitjançantaddiciód'òxidsmetàlͼlicsestables.

Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada
mitjançantdipòsitdecapadesilicielemental,obtenintunaaltareflexiódellumvisibleiinfrarojasolar.

Vidreimprès:translúcid,obtingutperbugadacontínuaiposteriorlaminaciódelamassadevidreenfusió.

Sistemadefixació.
Ambmassilles,bandespreformades,operfilsdePVC.L envidramentaniràsuportatpelsbastimentsdela
corresponentfusteriadefusta,d acer,d alumini,dePVC,obéfixatdirectamental estructuramitjançant
fixacionsmecàniqueso
elàstiques.

Característiquestècniquesmínimes

Vidres.
Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica
quedant, en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a
mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d envidrament antirobatori; quatre en cas
d envidramentantibala.

Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres
d airedeshidratat.Laseparacióentrellunesestàdefinidaperunperfilseparador,generalmentmetàlͼlic,
enelseuinteriors introdueixelproductedessecantil estanquitatestàasseguradamitjançantundoble
segellatperimetral(vidreambcambrad aire).L aïllamentacústicesmillora,omplintlacambraambgasosi
utilitzantvidreslaminarsambresines.

Vidresdecontrolsolar.
Sónvidresquefantreballarlatransparència,modificantͲlasegonselgraudeprotecciócontralaradiació
solardirecta.Podenservidrescoloratsenmassai/oambtractamentssuperficials,quegenerenunescapes
(incolores,coloradesireflectants)enunadelessuperfíciesdelvidre.Podenanomenarelssegüentstipus:
vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàlͼlica
dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunescolorades, mitjançant l addició d òxids metàlͼlics estables, no
deformenlesimatgesalseutravés.Redueixenelpasdelesradiacionsinfraroges,visiblesiultraviolades.

Vidretrempat.Sotmèsauntractamenttèrmicdetrempat,queliconfereixunaugmentderesistènciaa
esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva colͼlocació en claraboies, i en qualsevol
elementtranslúciddecoberta.
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Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat, augmentant la
sevaresistènciaalsesforçosd origenmecànicitèrmic,opodenservidreslaminarsnormalsoquepoden
incorporarcapesdepolicarbonat.Esclassifiquenenelssegüentsnivellsdeseguretat:NivellAͲSeguretat
física(impactesfortuïts,caigudapersones,etc.,NivellBͲAntiͲagressióiantiͲobatori(impactesintencionats
d objectescontundents),AntiͲbala(Impactesdemuniciód arma).

Vidresresistentsalfoc.Vidresobtingutsperdiferentstractamentsicomposicions:vidrestemprats,vidres
laminatsambintercalatsintumescentsogelsividresrevestitsambcapesd òxidsmetàlͼlics.

Sistemadefixació.Lesfolgancesentreelvidreielgalzes'ompliranmitjançantemmassillattotal,bandes
preformades,perfilsdePVCoEPDM,etc.Leslluness'encunyaranalbastidormitjançantperfilcontinuo
tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a
temperaturesentre!10ºCi+80ºC,compatibleambelsproductesd'estanquitatielmaterialqueestigui
constituïtelbastidor.

Controliacceptació
Esrealitzaranlescomprovacionscorresponentsd identificacióiassaigencadaundelssegüentscapítols:
VidreiEscumeselastomèriques.


Execució
Condicionsprèvies
Lafusteriahauràdesermuntadaifixada,amblesimprimacionsitractamentsquecalguin,iambtotsels
ferratges muntats. S ha de colͼlocar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per
contraccions,dilatacionsodeformacionsdelsuport.Hadequedarbenfixatenelseuemplaçament.Noha
d'estarencontacteambd'altresvidres,niambformigóometalls.Totselsmaterialsutilitzatshandeser
compatiblesentreells.Elconjunthadesertotalmentestanc.

Quanelvidreésreflector,lasuperfíciereflectorahad'anarcolͼlocadaal'exterior.Sisónexteriors,s'hande
colͼlocar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva colͼlocació
s'efectuïdesdel'exterior,lavelocitatdelventsiguisuperiora50km/hilatemperaturasiguiinferiora
0ºC.Quanestiguiformatperduesllunesdediferentgruix,lamésprimaescolͼlocaràal'exteriorilamés
gruixudaal'interior.

Vidretrempat.Elvidrehadeportartoteslesmanufacturesnecessàriesperalasevaposadaal obraino
s admetcapmanufacturaposterior.Lespecesmetàlͼliquesdefixacióhandeportarunalàminadeneoprè
entreelvidreielmetall.

Fasesd execució
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, colͼlocant l envidrament amb les folgances
perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè
l envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El
vidreesfixaràalgalzemitjançantunribet,quedepenentdeltipusdebastidorseran:bastidorsdefusta,
ribets de fusta o metàlͼlics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàlͼlics, ribets de fusta cargolats al
cèrcol o metàlͼlics cargolats o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàlͼlics o de
PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cèrcol o amb la
interposiciód'uncèrcolauxiliardefustaometàlͼlicquepermetilareposicióosubstitucióeventualdela
fulladevidre.

Leslluness'encunyaranalbastidormitjançantperfilcontinuotasconsdesuport(perimetralsilateralso
separadors).
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Tasconsdesuport.Enbastidorsd'eixderotacióvertical,unsoltascódesuportsituatalcostatmésproper
alpernenelbastidoralafrancesa,itambéunsoltascódesuportenl'eixdegirperabastidorpivotant.En
elsaltrescasossemprededosendossesituenaunadistànciadelscantonsdelvolumigualaL/1.

Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels
mateixosiaunadistànciade1/10delasevalongitudipròximsalstasconsdesuportiperimetrals,però
maicoincidintambells.

Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles
elàstiques,bandespreformadesautoadhesivesoperfilsextrusionatselàstics.

Toleràncies d execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ч
10mm,ialçàriesdegalzesde10a25mm(tolerànciesde±1.0a±2,5mm),ifranquíciesperimetralsde2a
6mm,(toleràciesde±0.5a±1,0mm);Vidreslaminarsosimplesdegruixш10mm,ialçàriesdegalzesde16
a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 a ±
1,0mm);Vidresambcambrad airedegruixч20mm,ialçàriesdegalzesde18a25mm(tolerànciesde±
1,5a±2,5mm),lesfranquíciesperimetralsde3a5mm(toleràncies±0,5mm.);Vidresambcambrad aire
ш20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies
perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la colͼlocació amb perfils conformats de
neoprè,lafranquíciapotreduirͲsefinsa2mm.Amplàriadelgalzeifranquícialateral:Lestolerànciesdela
franquícialateralsónperalsvidrescolͼlocatsal anglesaoambllistó;VidresimpledegruixAmplàriadel
galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de 6 a 60mm, franquícia lateral amb tolerància de ± 0,5mm i
amplàriadegalzeambtolerànciade±1,0a±6,5mm,enfunciódelseugruix.

Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions
originadespercausesquímiques,impressionsproduïdesperlahumitat,jasiguipercaigudad'aiguasobre
els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i variacions de temperatura;
,mecàniques,cops,ratlladuresdesuperfície,etc.Envidramentambvidrelaminariperfilcontinu.Seràdel
tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o
variacionssuperiorsa±2mmenlarestadelesdimensions.Envidramentambvidredobleiperfilcontinu.
Seràdeltipusespecificatinotindràdiscontinuïtats.Lesvariacionsenelgruixnoseransuperiorsa±1mm
ovariacionssuperiorsa±2mmenlarestadelesdimensions.

Colͼlocaciódelvidrededoblefulla:encasdefullesambdiferentgruix,lamésgruixudanos'hacolͼlocata
l'interior.Envidramentambvidredobleimassilla.

Colͼlocaciócorrectadelstascons,ambtolerànciaenlasevaposició±4cm.Colͼlocaciódelamassillasense
discontinuïtats,esquerdesofaltad'adherència.Lesvariacionsenelgruixnoseransuperiorsa±1mmo
variacionssuperiorsa±2mmenlarestadelesdimensions.

Colͼlocaciódelvidrededoblefulla:encasdefullesambdiferentgruix,lamésgruixudanos'hadecolͼlocar
al'interior.

Segellat.Esverificaràquelasecciómínimadelmaterialdesegellatenmassillesplàstiquesd'enduriment
ràpidésde25mm2;ienmassillesplàstiquesd'endurimentlentésde15mm2.

Controliacceptació
Comprovacióunacada50envidraments,peròcomamínimd'unperplanta.
Esrealitzaranlescomprovacionscorresponentsd identificacióiassaigencadaundelssegüentscapítols:
Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu,
EnvidramentambvidredobleimassillaiSegellat.
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Amidamentiabonament
m2amidadalasuperfícieenvidriadatotalmentacabada.Incloentsistemadefixació:emmassillats,bandes
preformades,etc...,proteccióinetejafinal.

Enlamajoriadelsvidresplanscalprendreelmúltipleimmediatamentsuperiortantenllargàriacomen
amplàriade3cm.


SUBSISTEMAIMPERMEABILITZACIÓIAÏLLAMENTS

1AÏLLAMENTSCONTRALAHUMITAT
Materialsoproductesquetenenpropietatsprotectorescontraelpasdel'aiguailaformaciód'humitats
interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material
impermeabilitzantambelsuportopersimateixos,olàminesiplaques.

Normesd aplicació
Codi Tècnic de l Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la
demandaenergètica.
Ecoeficiènciaenelsedificis.RD21/2006.
RITE.ReglamentodeInstalacionesTérmicasenlosedificios.RD1027/2007(BOE29.08.2007).
Procedimentbàsicperlacertificaciód eficiènciaenergèticad edificis.RD47/2007(BOE31.01.2007).
Correcciód'ErradesdelReialDecret47/2007,de19degener,pelquals aprovaelProcedimentbàsicpel
Procedimentbàsicperlacertificaciód eficiènciad edificisdenovaconstrucció.
UNE.Sistemesd impermeabilitzaciódematerialsbituminosos.UNE104400Ͳ2:1995,UNE104400Ͳ3:1999,
UNE 104400Ͳ5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d impermeabilització de materials plàstics. UNE
104416:2001,UNE104421:1995.

1.1Imprimadors
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació
d'unproductelíquid.
Components
Imprimadorsbituminosos(emulsionsasfàltiquesopinturesbituminoses),polímerssintètics(poliuretans,
epoxiͲpoliuretà,epoxiͲsilicona,acrílics,emulsionsd estirèͲbutidiè,epoxiͲbetum,polièster)il alquitràͲbrea
(alquitràambresinessintètiques...).

Execució
Condicionsprèvies
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a
impermeabilitzar.Hadequedarbenadheritalsuport.Elgruixtotaldelrecobriment,elnombredecapesi
laformad'aplicacióhandeserlesdefinidesalaD.T.oenelseudefecte,lesespecificadesperlaD.F.S'han
d'aturarelstreballsenelcasdepluja,neuosilavelocitatdelventéssuperiora50km/h.

S handerealitzaraunatemperaturaambientsuperiorals10°C.Lesaigüessuperficialsquepodenafectar
elstreballss'handedesviariconduiraforadel'àreaaimpermeabilitzar.Leszonesqueperlasevaforma
puguinreteniraiguaalasevasuperfícies'handecorregirabansdel'execució.Lasuperfíciedelsuportha
deestarnetadepols,d'olisogreixos,nohadetenirmaterialengrunat.Elstreballsnos'handecontinuar
abansques'assequil'imprimació.
Fasesd execució
Netejaipreparaciódelasuperfície.Abansd'aplicarelproducte,elsuports'hadetractarambunacapa
d'imprimació.
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Aplicació de l imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes
necessàriesdelproducte.

Controliacceptació
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de
temperatures per ser aplicats. En la recepció del material ha de controlarͲse que tota la partida
subministradasiguidelmateixtipus.Sidurantl'emmagatzematgelesemulsionsasfàltiquessesedimenten,
handepoderadquirirlasevacondicióprimitivamitjançantagitaciómoderada.

Amidamentiabonament
m²desuperfícieamidadasegonslesespecificacionsdelaD.T.Dinsd'aquestaunitats'incloulapreparació
delasuperfícieielstreballsquecalguinperalasevacompletafinalització.

1.2Làmines
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la
colͼlocaciód unaovàriesmembranes.

Components
Làmines bituminoses (d oxiasfalt, d oxiasfalt modificat, debetum modificat, làmines extruïdes de betum
modificat amb polímers o plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d alquitrà modificat amb polímers),
plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d alta densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè
clorosulfonat)odecautxúsintètic(butil,etc.).

Característiquestècniquesmínimes
(nomenclaturaiespecificacionssegonsUNEcorresponents).
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides
sobrelàminaseparadora(PN).
Membranesdelàminesbituminosesambautoprotecciómineral.Adheridesencalentioxioasfalt(GA),o
semiadherides(GS).
Membranesdelàminesbituminosesambautoprotecciómetàlͼlica.Adheridesencalentioxioasfalt(MA),o
semiadherides(MS).
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Colͼlocades amb fixacions
mecàniques(GF).
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb
armadura de malla de fibra de vidre o poliester. Colͼlocades adherides a la base amb adhesiu o sense
adherir.
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb
armadurademalladefibrade
vidreopolièster.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb
relleuambnóduls,ambosenseungeotèxtilincorporat.
Barreressintètiquesimetàlͼliques.
Membranesamblàminesseparadoresdepolipropilè,polietilèipoliester.
Membranesamblàmineselastomèriques.Làminesdecautxúsintèticnoregenerat(butil).

Execució
Condicionsprèvies
Elstreballss'handerealitzaralatemperaturaambientindicada.S'hand'aturarelstreballsquannevio
gelisobrelacoberta,quanploguiolacobertaestiguimulladaoquanlavelocitatdelventsiguisuperiora
60km/h.Lasuperfíciedelsuporthadeseruniforme,had'estarnetainohadetenircossosestranys.No
hadetenirbuitsniressaltsdemésd'un20%delgruixdelaimpermeabilització.Sielsuportésdeformigó
odemorterdeciment,calquelasuperfícieestiguienduridaiseca.Abansdecolͼlocarlamembranahan
d'estarpreparatstotselspuntssingularsdelacoberta(xamfrans,junts,acordsambparaments,etc.).El
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procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Els
encavalcamentss'handeferambleslàminestotalmentsequesinetes.Nos'hand'unirmésde3làmines
enelmateixpunt.Leslàminesnohandequedarencontactedirecteambpoliestirèexpandit,siespreveu
que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines colͼlocades s'han de protegir del pas de
persones, equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la
membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la
compatibilitatespecíficaentreunaïllamentabased'escumesplàstiquesilamembrana.Elsuportformata
base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de
proporcionarlasolidesanecessàriaenfrontdelessolͼlicitacionsmecàniquesitèrmiquesexteriors.Enel
cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és
necessariquelesmembranesiplaquessiguincompatiblesentreelles.

Fasesd execució
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines
adheridesencalent,s'hand'adherirentreellesialsuportperpressió,uncopestovatelbetumpropien
aplicarcalor.Lamembranahadecavalcarsobreelsparamentsverticals15cmmínimihadequedarben
adherida.Prèviaments'hadedonarunacapad'imprimacióalaparet.Elsjuntsdedilataciódelacapade
pendentshandeportarunmaterialdereblertelàstic,compatiblequímicamentambelscomponentsdela
impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals,
buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució:
Encavalcaments:±20mm.

Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en
calent.S'handedesenrotllarasobred'aquestabansquenoesrefredi.Enleslàminessemiadheridess'ha
de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina
autoprotegidaespotestendresobrel'oxiasfaltfred,aplicantescalforamidaqueesdesenrotlla.

L'oxiasfalts'had'estendreaunatemperaturaentre160°Ci200°C.Nos'handesuperarmaiels260°Cen
caldera.Membranafixadamecànicament.Elselementsdelamembranahandequedarfixatssòlidament
alsuportambtatxesd'acer.Enlesmembranesformadesperunalàminabituminosa,abansdecolͼlocarles
plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre
cobertesperungruixdeplaca.Lesplaqueshandecavalcarentreellesiprotegirelsentitdelrecorregutde
l'aigua. A cada punt ha d'haverͲhi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar
reforçat,demaneraqueacadapuntessuperposintresplaques.Lesplaquesmoltexposadesalvent,obé
en contacte amb accessoris metàlͼlics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu
asfàltic.Lesplaquess'handecomençaracolͼlocarapartirdelacotamésbaixa.Laprimerafiladadelràfec
s'hadecolͼlocarinvertida.

Membranaformadaperfullsd alumini,adheritsambmàsticmodificatdebasequitrà.Lescapesdemàstic
debasequitràhandesercontínuesidegruixuniforme.Lamembranahadecavalcarsobreelsparaments
verticals15cmcomamínimihadequedarbenadheridaenaquestaprolongació.Lavorasuperiordelfull
d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada
amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport
flexiblefixatalesvores.Lalàminahadesercontínuasobreeljunt.Gruixpercapademàstic:ш3mm.El
màsticbituminóss'had'aplicarencalent.Latemperaturaalacalderahad'estarentreels145°Ciels165°C.
L'alumini s'ha de colͼlocar en bandes de llargària ч 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del
màsticbituminósjaestès,abansdecolͼlocarͲhilalàmina.Elmàsticdebasedequitrànoespotposaren
contacteambd'altresmaterialsbituminososniambpoliestirèexpanditoextruït.

Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni,
sensebombollesd'aireiuniforme.
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Hadequedarbenadheritaambdósllavisdeljunt.Nos'had'aplicarentempshumit(pluja,rosada,etc.).El
fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçantͲne la
penetració.

Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Colͼlocació de la làmina. Resolució dels elements singulars
(angles,junts,acords,etc...).S'admetensoldaduresperfusióenfredoperaplicaciód'escalfor.Leslàmines
s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per
pressió.Nohandequedarbossesd'aire.L'adhesiuhadesersecaltactequanescolͼloqui.

Membrananoadheridaofixadamecànicament.Colͼlocaciódelalàmina.Resoluciódelselementssingulars
(angles,junts,acords,etc...).
Hadequedarfixadamecànicamentalsuportentotalasevasuperfície,iadheridaenelseuperímetreial
voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies
paralͼleles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb
volanderesoplatinesquegaranteixinl'estanquitatdelafixació.Leslàminess'hand'unirentreellesper:

Soldaduraquímicaambunagentdesoldaduraperfusióenfred,Soldaduraencalentfusiódelmateriala
l'aplicarcaloriperpressió.

Adhesiuaplicatalesduescaresdelselementsauniriperpressió.
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurarͲse que la membrana que no porta armadura, no es
separarà, dels paraments verticals del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser
aixamfranatsocorbats.Leslàmineshandecavalcarentreellesiprotegirelsentitdelrecorregutdel'aigua,
aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de
pendents.Lamembranahadecavalcarsobreelsparamentsverticals15cmcomamínim,hadequedar
ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de
pòrtland.Enelcasquenoespuguiferregata,lamembranahadequedarsoldadaaunconnectoramb
acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar
encastat un cordó celͼlular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de
cavalcarunmínimde5cmdintredelselementsdedesguàs.Enaquestspuntshad'anarsoldadaofixadaa
pressió.

Membranaamblàmineselastomèriques.Netejaprèviaambbenzinaleszonesperunir.Nohadequedar
tibada.Lamembranasemiadherida,hadequedarparcialmentadheridaalsuportperbandesdistribuïdes
uniformement.L'amplàriaiseparaciódelesbandeshadeserlaindicadaenlaD.T.Elscavalcamentshan
de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que
siguinvulcanitzadesambpremsa.

Panellsilàminesdrenantsdepolietilèenrelleu.Enelcasdelàminaambgeotèxtil,alatrobadaambeltub
de drenatge, la làmina ha de passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es
protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara amb
nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en
contacteambl'origendel'humitat(terreny).

Controliacceptació
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa
indicantlaclassedeproducte,elfabricant,lesdimensionsielpesnetperm².DisposarandeSEGELLINCEͲ
AENORid'homologacióMICT.Amblesdadescorresponents.

SielproducteposseeixunDistintiudeQualitathomologatpelministerideFoment,laD.F.potsimplificar
larecepció,reduintͲlaalaidentificaciódelmaterial.
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Amidamentiabonament
m²desuperfícieamidadasegonslesespecificacionsdelaD.T.,deducciódelasuperfíciecorresponenta
buits,foratsdemenysd'1m².

Inclouenigualmentl'acabamentespecíficdelsacordsambelsparamentsoelementsverticals,utilitzant.


SISTEMACOMPARTIMENTACIÓINTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMAPARTICIONS

1ENVANS
Paretsensemissióportant.

1.1Envansdeceràmica
Envàdemaóceràmicpresambmorterdecimenti/ocalçoguix,queconstitueixparticionsinteriors.
Normesd aplicació
CodiTècnicdel Edificació.CTEͲDBSEͲAE,DocumentsBàsicsSeguretatEstructural,Accionsal Edificació;
CTEͲDBSEͲF,DocumentsBàsicsSeguretatEstructural,Fàbrica;CTEͲDBSI.AnnexF,Fàbrica,Resistènciaal
foc dels elements de totxo ceràmic o siliciͲcalcari i el bloc de formigó; CTEͲDB HR, Protecció enfront al
Soroll.
Condicionsacústiques.NBEͲCAͲ88.(BOE8.10.1988)
NormadeConstruccióSismoresistent,NCSEͲ02.BOE.11/10/02.
Normareglamentàriad edificaciósobreaccionsenl edificacióenlesobresderehabilitacióestructural
desostresd edificis
d habitatges,NREͲAEORͲ93.O.18/01/94.
PliegoGeneraldeCondicionesparalarecepcióndelosladrilloscerámicosenlasobrasdeconstrucción,
RLͲ88.BOE.3/08/88.
PliegoGeneraldecondicionesparalarecepcióndeyesosyescayolasenlasobrasdeconstrucció,RYͲ85.
BOE.10/06/1985.
PliegoGeneraldecondicionesparalarecepcióndebloquesdehormigónenlasobrasdeconstrucción,
RBͲ90.BOE.165;11/07/90.

UNE
UNEͲENISO140Ͳ4:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreoentrelocales.
UNEͲENISO140Ͳ5:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreodeelementosdefachadasyde
fachadas.
UNEͲENISO140Ͳ7:Medicióndelaislamientoacústicoenlosedificiosydeloselementosdeconstrucción.
Parte7:Medicióninsitudelaislamientoacústicodesuelosalruidodeimpactos.
UNEͲENISO717:Evaluacióndelaislamientoacústicoenlosedificiosyloselementosdeconstrucción.
UNEͲENISO717Ͳ1:Aislamientoaruidoaéreo.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylostérminos
deadaptaciónalespectro.
UNEͲENISO717Ͳ2:Aislamientoalruidodeimpactos.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylos
términosdeadaptaciónalespectro.

Components
Maons,morterirevestimentinterior.
Característiquestècniquesmínimes
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons
ceràmicsalesobresdeconstrucció,RLͲ88.Laresistènciaacompressiódelsmaonsmassissosiperforats,
no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons buits, emprats en fàbriques
resistentsnoseràinferiora50Kp/cm².Encasdefàbricademaód obravista,seràadequatunmorteruna
micamenysresistentqueelmaó:unMͲ8peraunmaóRͲ10,ounMͲ16peraunmaóRͲ20.
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Morter.Enlaconfecciódemorters,s'utilitzaranlescalçaèriesiorgàniquesclassificadesalaInstruccióper
alaRecepciódeCalçRCͲ92.
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins,
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SEͲF. Així mateix, s'admetran
totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les
exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció
peralarecepciódecimentsRCͲ03!.Elspossiblesadditiusincorporatsalmorterabansodurantelpastat,
arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant
que:l'additiu,agregatenlesproporcionsicondicionsprevistes,produeixlafuncióprincipaldesitjada.Les
barregespreparadesensecperamortersportaranelnomdelfabricantiladosificaciósegonslaNormaDB
SEͲF,aixícomlaquantitatd'aiguaaafegirperaobtenirlesresistènciesdelsmorterstipus.Laresistènciaa
compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SEͲF. Tanmateix, la dosificació
seguiràl'establertalaNormaDBSEͲF,pelquefareferènciaapartsenvolumdelsseuscomponents.

Revestimentinterior.Seràd"enguixatiarrebossatdeguix,etc...Compliràlesespecificacionsrecollidesen
elPlecdeCondicionscorresponent.

Controliacceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d"identificació i d"assaigs en cada un dels capítols
següents:Ciment,Aigua,Calç,Àrids,MortersiMaons.Quanelsmaonssubministratsestiguinemparatspel
segellINCE,laD.F.podràsimplificarlarecepció,comprovantúnicamentelfabricant,tipusiclassedemaó,
resistènciaacompressióenKp/cm²,dimensionsnominalsisegellINCE,dadesquehauriendefiguraren
l'albarài,sis"escau,enl'empaquetat.Elmateixescomprovaràquanelsmaonssubministratsprocedeixin
d'Estats membres de la Unió Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin
objectiusdeseguretatequivalentsalsproporcionatspelsegellINCE.

Execució
Condicionsprèvies
Estaràacabadal'estructura,esdisposaràdelsbastimentsdebaseal"obraiesmarcarannivellsenplanta.
Es replantejarà i es colͼlocaran mires escairades a una distància ч 4m, amb marques a l'alçada de cada
filada.Elsmaonss'humitejaranenelmomentdelasevacolͼlocació,regantͲlosabundantmentiapilantͲlos
perquènodegotindurantl"execució.Sihagelatabansd'iniciareltreball,esrevisaràescrupolosamentla
part de l"obra executada en les 48 hores anteriors, demolintͲne les zones danyades. Si la gelada es
produeixunavegadainiciateltreball,essuspendràprotegintlapartdel"obrarecentmentexecutada.Fins
que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s"apuntalaran. Les fàbriques de maó es
treballaransempreaunatemperaturaambientqueoscilͼlientre5a40°C.Quanelventsiguisuperiora50
km/h,essuspendranelstreballsis'asseguraranlesfàbriquesdemaórealitzades.S'hadetreballarsense
plugessilaparetésexterior.

Fasesd"execució

Replanteig.Colͼlocaciódelesmiresalescantonadesiestesadelfilentremires.Colͼlocaciódelespeces.
Construcció d"envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan  dues parts hagin
d'aixecarͲse en diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de
cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades.
Entrelafiladasuperiordel'envàielforjatol"elementhoritzontaldetrava,esdeixaràunafolgançade2cm
ques'emplenaràtranscorregudesunmínimde24horesambpastadeguixoambmorterdeciment.La
trobada entreenvans ambelements estructurals, es faràde maneraque no siguin solidaris. Les regates
tindranunaprofunditatnomajorde4cm.Lesllindesdebuitssuperiorsa100cm,esrealitzaranpermitjà
d"elementsresistents.Enlestrobadesambunsostreoambqualsevolaltreelementestructuralsuperior,
calquehihagiunespaide2cmentrel'últimafiladaiaquellelement.Aquestespaiesreompliràambguix,
uncopl'estructurahagiadoptatlesdeformacionsprevistes,imaiabansde24hd'haverfetlaparet.Sise
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sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts
afectades.

Tolerànciesd'execució.Gruixdelsjunts:±2mm;distànciaentrel'últimafiladaielsostre:±5mm;planori
horitzontalitatdelesfilades:±5
mm/2m.

Acabats.
Lesfàbriquesceràmiquesquedaranplanesiaplomades,itindranunacomposicióuniformeentotalaseva
altura.
Repàsdelsjuntsinetejadelparament.Lespeceshand'estarcolͼlocadesatrencajuntsilesfiladeshande
serhoritzontals.Lesparetsvisteshandetenirunacoloracióuniforme,siladirecciófacultativanofixacap
altracondició.Elsjuntshandeserplensisenserebaves.Alesparetsquehagindequedarvistes,elsjunts
horitzontalshand'estarrematatsperlapartsuperior,siladirecciófacultativanofixaaltrescondicions.Les
obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar
recolzatasobred'unelementestructuralhoritzontalacadaplanta.Lespartsrecentmentexecutadeses
protegiranamblàminesdematerialplàsticosimilar,peraevitarl'erosiódelesjuntesdemorter.Entemps
sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida
evaporaciódel'aiguadelmorter.

Controliacceptació
Duescomprovacionscada400m²demur.Esrealitzaranlescomprovacionscorresponentsd identificaciói
d assaigsencadaundelscapítolssegüents:Replanteig,ProtecciódelafàbricaiExecuciódel envà.

Amidamentiabonament
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i
aplomat,partproporcionaldelligades,minvamentsitrencaments,humitejatdelsmaonscomunsineteja,
amidadadeduintbuitssuperiorsa1m².


2FUSTERIESINTERIORS
Tenenperobjectiueltancamentdelesoberturesinteriors,dotantl edificidelesprestacionsd accésales
diferentsdependències.Tambéincloueltancamentd armarisempotrats.

2.1Portesdefusta
Normesd aplicació
CodiTècnicdel Edificació.RD314/2006.CTEͲDBHR,ProteccióenfrontalSoroll.
Normabásicadelaedificaciónsobrecondicionesacústicasenlosedificios.NBEͲCAͲ88.BOE.8/10/1988.
UNE
UNEͲENISO140Ͳ4:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreoentrelocales.
UNEͲENISO140Ͳ5:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreodeelementosdefachadasyde
fachadas.
UNEͲENISO140Ͳ7:Medicióndelaislamientoacústicoenlosedificiosydeloselementosdeconstrucción.
Parte7:Medicióninsitudelaislamientoacústicodesuelosalruidodeimpactos.
UNEͲENISO717:Evaluacióndelaislamientoacústicoenlosedificiosyloselementosdeconstrucción.
UNEͲENISO717Ͳ1:Aislamientoaruidoaéreo.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylostérminos
deadaptaciónalespectro.
UNEͲENISO717Ͳ2:Aislamientoalruidodeimpactos.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylos
términosdeadaptaciónalespectro.
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Components
Folratdebastimentdebaseambpeçadegalzeitapajuntsoelpropibastimentcolͼlocatdirectamentsobre
fàbrica.
Escairadadefustadepesespecíficшa450kg/m3ihumitatч15%.
Ribetsdefustaquandisposind envidrament.
Protecciódepintura,lacatovernís.
Accessorisiferramentes,juntsperimetrals,etc...

Característiquestècniquesmínimes
ElstaulersdefustallistonatsielsdefustacontraͲxapadacompliranlesnormesUNEcorresponents.

Controliacceptació
Elsubministradoracreditaràlavigènciadelacertificaciódeconformitatdelsperfilsiescairadesambels
requerimentsreglamentaris:
assaigs,distintiusimarcatgesCEE.

Lesescairadesnopresentaranguerxaments,fongsnicops,ielseixosseranrectilinis.Lesunionsesfaran
ambmaclatgesrígids,formant
anglesrectes.
Execució
Condicionsprèvies
L emmagatzematgeseràenllocprotegitdelahumitatiallunyatdepossiblesimpactes.

Elbastimenthad estarbenaplomat,sensedeformacionsdelsangles,alnivellialplaprevistos,encastatal
terraofixatmecànicament.

Fasesd execució
Presentaciódelaporta.
Colͼlocaciódelaferramenta.
Fixaciódefinitiva.
Netejaiprotecció.
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al
bastiment:±1mm.Posiciódelaferramenta:±2mm.Portes.Franquíciaentrelesfullesielbastiment:ш
0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el
bastiment:ш3.

Controliacceptació
Laportahad'obriritancarcorrectament.Totalaferramentahad'anarfixadaalbastidordecadafullaobé
alreforç.Lafullaquenoportitancas'hadefixaralbastimentpermitjàdedospassadors.

AmidamentiAbonament
m² de llum d obra d element colͼlocat. Incloent en el preu la part proporcional d ajuts per a la seva
colͼlocació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s inclou el cost de la colͼlocació dels
bastiments,lespinturesnielsvernissos.

Els elements singulars d ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i
posadesal obrasegonsespecificacionsdelaD.F.
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SUBSISTEMAPAVIMENTS

1CONTINUS
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material
d'addició,podentrebrediferentstipusd'acabat.
Podenserdeformigó,terratzocontinu,demortersoderesinessintètiques.

Normesd aplicació
Codi Tècnic de l Edificació. CTEͲSU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de
terresidiscontinuïtatsenelpaviment;CTEͲHR,Proteccióenfrontdelsoroll.
Codid AccessibilitatdeCatalunya.Llei20/1991.
Condicionsacústiques.NBEͲCAͲ88.(BOE8.10.1988)
UNE
UNEͲENISO140Ͳ4:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreoentrelocales.
UNEͲENISO140Ͳ5:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreodeelementosdefachadasyde
fachadas.
UNEͲENISO140Ͳ7:Medicióndelaislamientoacústicoenlosedificiosydeloselementosdeconstrucción.
Parte7:Medicióninsitudelaislamientoacústicodesuelosalruidodeimpactos.
UNEͲENISO717:Evaluacióndelaislamientoacústicoenlosedificiosyloselementosdeconstrucción.
UNEͲENISO717Ͳ1:Aislamientoaruidoaéreo.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylostérminos
deadaptaciónalespectro.
UNEͲENISO717Ͳ2:Aislamientoalruidodeimpactos.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylos
términosdeadaptaciónalespectro.

Components
Conglomerant,àrids,aigua,additiusenmassa,productesd acabat,pintura,desmoldejant,resinad acabat,
mallaelectrosoldadaderodonsd acer,làminaimpermeable,juntes,materialsderevestimentisistemes
defixació.

Característiquestècniquesmínimes
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques,
físiquesiquímiquesqueestableixlaInstruccióperalarecepciódecimentsRCͲ03.
Materialsbituminosos.Podranserdebarrejaencalentconstituïdaperunconglomerantbituminósiàrids
minerals.
Materialssintètics.Resinessintètiques,etc...
Àrids.Lasorrapodràserdemina,riu,platjarentada,matxucatobarrejad'elles.Lagravapodràserderiu,
matxucatopedrera.
Aigua.S'admetrantoteslesaigüespotablesilestradicionalmentemprades.
Additiusenmassa.Podranserpigments.
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de
dissolució: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment,
pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura
martelè, laca nitrocelͼlulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos,
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues celͼlulòsiques, calç
apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material
desencofrantperalsmotllesopatronsd'imprimir,encasdepavimentscontinusdeformigóambteixidura
!insitu"permetentextreureteixiduresdelessuperfíciesdeformigódurantelseuprocésd'enduriment.
No alterarà cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte
impermeabilizanteimpedintelpasdel'aigua,alhoraquedotaalformigódemajorresistènciaalagelada.
Aixímateixseràunelementdeguaritqueimpediràl'evaporaciódel'aiguadelformigó.
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser
impermeable a l'aigua, resistent a la base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà
groguejarencapcas).Evitaràlaformaciódefongsimicroorganismes.
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Podrà aplicarͲse en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintarͲse i disposarà d'una
excelͼlentrapidesad'assecat.
Realçaràelscolors,formes,teixiduresivolumsdelspavimentsacabats.
Mallaelectrosoldadaderodonsd'acer.

Làminaimpermeable.
Juntes. Pel reomplert de les juntes s utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel
segellat de juntes, material elàstic de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o
bandesdematerialmetàlͼlicoplàstic.

Sistemadefixació.
Controliacceptació
Esrealitzaranlescomprovacionscorresponentsd identificacióiassaigencadaundelssegüentscapítols:
Conglomerant,Àrids,Materiald'addició,Ciments,AiguaiArenes(àrids).
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari,Docent,
Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran
una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina
mitjançantl'assaigdelpèndoldescritenl'AnnexAdelanormaUNEͲENV/12633:2003emprantl'escalaC
en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més
desfavorablesdelliscament.Aquestaclasseesmantindràdurantlavidaútildelpaviment.

Execució.
Condicionsprèvies
Encasdepavimentcontinuambaglomeratbituminósiambasfaltfos,sobrelasuperfíciedelformigódel
forjatosoleraesdonaràunaemprimacióambunregd'emulsiódebetum.Encasdepavimentdeformigó
continu tractat superficialment, amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic polimèric,
s'eliminaràlabeuradasuperficialdelformigódelforjatosoleramitjançantgratatambraspallsmetàlͼlics.
Encasdepavimentcontinudeformigótractatambmorterhidràulic,sielforjatosoleratenenmesde28
dies,esgrataràlasuperfícieis'aplicaràunaemprimacióprèvia,d'acordambeltipusdesuportielmorter
aaplicar.

En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se
situaranjuntesdedilatacióformantunaquadrículadecostatnomajorde5mquealhorafaranpaperde
juntesderetracció.Enelspavimentssituatsal'interior,sesituaranjuntesdedilataciócoincidintambles
del'edifici,iesmantindranentotelgruixdelrevestiment.Quanl'execuciódelpavimentcontinuesfaci
perbandes,esdisposaranjuntesenlesaresteslongitudinalsdelesmateixes.

Fasesd execució
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà
amb espàtula dentada fins a un gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest
s'aplicaràmitjançantplanaoespàtulafinsaungruixnomenorde4mm.
Pavimentcontinuambmorterhidràulicpolimèric:elmorterescompactaràiallisaràmecànicamentfinsa
gruixnomenorde5mm.
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d assentament. Preparació dels
junts.Colͼlocaciódelmorterd emprimació.Colͼlocaciódelamalladefibradevidre.Colͼlocaciódelamalla
alveolar. Colͼlocació del morter d acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi ha d haver
esquerdes,taques,canvisdetonalitatnid altresdefectessuperficials.Lasuperfíciedelpavimenthadeser
polidaiabrillantada.Nos hihadeveuremarquesnisenyalsdelapolidora.Lasuperfícieacabadahadeser
plana i ha de tenir una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter
d emprimació:3mm.Gruixdelacapadelmorterd acabat:10mm.Absorciód aigua(UNE127Ͳ002).
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Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
Colͼlocació de l'armadura, si és el cas. Colͼlocació i vibratge del formigó. Realització de la textura
superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. La superfície
acabadahad'estarremolinadamecànicamentolliscada.Hadetenirlatexturauniforme,amblaplanoriel
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no
superiorsals5m.Elsjuntshandeserd'unafondàriaш1/3delgruixid'unaamplàriade3mm,ihande
complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no
superiorsals30m,detotelgruixdelpaviment.Tambés'handedeixarjuntsenlestrobadesambd'altres
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè
expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que
coincideixinambelsjuntsderetracció.DuresaBrinellsuperficialdelacapademorter(UNEENISO6506/1)
mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ш 3 kg/mm2. Resistència característica estimada del
formigódelallosa(Fest)alcapde28diesseràш0,9xFck.Tolerànciesd'execució:Gruix:±10%delgruix;
Nivell:±10mm;Planor:±mm/3m.Elformigonaments'hadeferaunatemperaturaambientd entre5°Ci
40°C.S'hadevibrarfinsaaconseguirunamassacompacta,sensequeesprodueixinsegregacions.Durant
eltempsdecuraifinsaaconseguirel70%delaresistènciaprevista,s'hademantenirhumidalasuperfície
del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en temps
humit.Elpavimentnos'hadetrepitjardurantles24hsegüentsalasevaformació.

Acabats.Ambempedra.seràambpedresanivelladessobrecapademorterde5cm.S'estendràlabeurada
decimentsobrelesjuntes,regantͲseposteriormentdurant15dies.S'eliminaranlesrestesdebeuradaies
netejaràlasevasuperfície.Ambgraveta.Seràambcapadebarrejadesorraigravad'almenys3cmd'gruix
colͼlocadasobreelterreny,demaneraquequedisoltaoferma.Ambterratzoinsitu.Seràambcapade2
cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla
electrosoldada i altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa,
s'estendràelmorterd'acabatdisposantbandaperajuntesenquadrículesdecostatnomajorde1,25m.
Esfaràmitjançantpolitambmàquinadedischoritzontaldelacapademorterd'acabat.Ambaglomerat
bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a
gruixde40mm.L'acabatfinalesfaràmitjançantcompactacióambcorrons,durantlaqual,latemperatura
del'aglomeratnobaixaràde80ºC.

Tractatsuperficialment.S'aplicaràeltractamentsuperficialdelformigó(enduridor,recobriment),encapes
successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà
mitjançantaplicaciódelmorterhidràulicsobreelformigóperespolvorejarambunmorterensecoala
planaambunmorterenpasta.

Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o
mitjançantuntractamentsuperficialdelformigóambenduridor.Deformigótractatsuperficialmentamb
enduridorͲcolorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent desmoldejant, per a
posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el
formigósegueixienestatd'endurimentplàstic.Unavegadaenduritelformigó,esprocediràalrentatdela
superfície amb aigua a pressió per a desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a
finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless d'alta
pressióenduescapes,obtenintaixíelrebuigdelaresinasobrant,unavegadasegellatelporusenlaseva
totalitat.

Juntes.Encasdejuntadedilatació:l'ampledelajuntaseràde10a20mmilasevaprofunditatigualaldel
paviment.Elsegellatpodràserdemassillaoperfilpreformatobéambtapajuntsperpressióoajustament.
Encasdejuntesderetracció:l'ampledelajuntaseràde5a10mmilasevaprofunditatiguala1/3del
gruixdelpaviment.Elsegellatpodràserdemassillaoperfilpreformatobéambtapajunts.

Prèviamentlajuntaesrealitzaràmitjançantuncalaixpracticatamàquinaenelpaviment.SegonselCTE
DBHSpunt2.2.3.
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Controliacceptació
Comprovaciódelsuport:Escomprovaràlanetejadelsuportiemprimació.Gruixdelacapadebaseidela
capad'acabat.Disposicióiseparacióentrebandesdejuntes.Planorambreglade2m.

Amidamentiabonament
m²depavimentcontinurealmentexecutat.Incloentpintures,enduridors,formaciódejunteseliminació
derestesineteja.
m3devolumrealmentexecutat.
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccionsͲtipus senyalades a la D.T.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri les
reparacionsd'irregularitatsuperiorsalestolerables.Noésd'abonamentenaquestaunitatd'obraelregde
cura.Nosónd'abonamentenaquestaunitatd'obraelsjuntsderetracciónielsdedilatació.Nos'inclou
dinsd'aquestaunitatd'obral'abonamentdelstreballsdepreparaciódelasuperfícieexistent.Estesaamb
regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui
necessari.

2FLEXIBLES
Paramenthoritzontalcolͼlocatsobreforjatosoleraambmaterialstèxtilsosintètics.Aquestspavimentses
podencolͼlocarenllosetesoenlàmines.

Enpodemtrobardediferentstipus:Pavimentsdellosetesdesuro,pecesdesurocolͼlocadesambadhesiu;
Paviments de PVC; Paviment sintètic en làmines o llosetes colͼlocades amb adhesiu . Pot ser amb sola
d escuma alveolar, que és un paviment format amb làmines de PVC amb base d escuma alveolar,
colͼlocadesambadhesiuacrílicdedispersióaquosaisoldatenfredambPVClíquid,ohomogeniqueésun
pavimentformatambpecesdePVCcolͼlocadesambadhesiuacrílicdedispersióaquosaisoldatencalent
ambcordócelͼlular;Pavimentsdegoma;Pavimentsintèticenlàminesollosetesdegomacolͼlocatamb
adhesiu; Paviments de linòleum i amiantͲvinil; Paviment sintètic en làmines o llosetes colͼlocat amb
adhesiu;Pavimentdemoquetes.Revestimenttèxtildeterraambmoquetadellanaodefibressintètiques;
es poden colͼlocar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment
d acer.

Normesd aplicació
Codi Tècnic de l Edificació. CTEͲSU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de
terresidiscontinuïtatsenelpaviment;CTEͲHR,Proteccióenfrontdelsoroll.
Codid AccessibilitatdeCatalunya.Llei20/1991.
Condicionsacústiques.NBEͲCAͲ88.(BOE8.10.1988)
UNE
UNEͲENISO140Ͳ4:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreoentrelocales.
UNEͲENISO140Ͳ5:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreodeelementosdefachadasyde
fachadas.
UNEͲENISO140Ͳ7:Medicióndelaislamientoacústicoenlosedificiosydeloselementosdeconstrucción.
Parte7:Medicióninsitudelaislamientoacústicodesuelosalruidodeimpactos.
UNEͲENISO717:Evaluacióndelaislamientoacústicoenlosedificiosyloselementosdeconstrucción.
UNEͲENISO717Ͳ1:Aislamientoaruidoaéreo.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylostérminos
deadaptaciónalespectro.
UNEͲENISO717Ͳ2:Aislamientoalruidodeimpactos.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylos
términosdeadaptaciónalespectro.

Components
Materialderevestiment,sistemadefixacióicantoneres.
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Característiquestècniquesmínimes
Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiantͲvinil,
gomanaturalosintèticaenrotlloollosetesisuroenllosetes.
Cantoneres.Podràser:defusta,d'acerinoxidableoperfilextrusionatenaliatged'alumini.
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà anar
adheridaotibadaperadhesióoperllates.Linòleum,PVCoamiant vinil.Tantenllosetescomenrotllo,
podran anar adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà anar adherit o rebut amb morter de
ciment. En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb polímers, resines artificials,
bituminosos, ciments Ͳ cola. La banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica impregnada
ambadhesiuperambduescares.
Cantoneres.Escolͼlocaràambadhesiuiesfixaràdemaneraquenoexisteixincellesamblapetjadaniamb
els encavalcaments amb la paret. En cas d'ésser de fusta o metàlͼlic es colͼlocarà amb patilles o cargols
d'acerprotegitscontralacorrosió,iencasd'ésserdegoma,PVCometàlͼlic,escolͼlocaràambadhesiu.

Controliacceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari,Docent,
Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran
una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina
mitjançantl'assaigdelpèndoldescritenl'AnnexAdelanormaUNEͲENV/12633:2003emprantl'escalaC
en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més
desfavorablesdelliscament.Aquestaclasseesmantindràdurantlavidaútildelpaviment.
Identificaciódelesllosetes,rajolesorotllosdelmaterial.ComprovarcaracterístiquescomplintCTEDB SI.

Execució
Condicionsprèvies
Lasuperfíciedelforjat,llosaosoleraestaràexemptadegreixos,oliopols.Elsuportestaràsec,netiamb
laplanorinivellprevist.QuansotalacapademorterqueserveixdebasealrevestimentpuguihaverͲhi
humitat,escolͼlocaràentreaquestaielsuportunalàminaaïllant.

Enelpavimentnohihad'haverjuntsnipecesescantonades,taquesnid'altresdefectessuperficials.Nohi
had'haverbossesniressaltsentreleslàminesopeces.Elpaviments'hadecolͼlocarquanellocalestigui
acabatienvidrat.Elsuporthadetenirungraud'humitatч2,5%iunaduresaBrinellsuperficialmesurada
ambbolade10mmdediàmetreш3kg/mm²(UNEENISO6506/1).Lacolͼlocaciódelespecess'hadefer
començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós sentits el local en dues parts iguals. Les
làminesolesllosetess'handemantenir24halatemperaturaambientdellocalperpavimentar.Enels
altiplansdeplantadelesescalesdezonesdepúblic(personesnofamiliaritzadesambl'edifici)esdisposarà
unafranjadepavimenttàctilenl'arrencadadelstramsdescendents,amblamateixaamplàriaqueeltrami
una profunditat de 800 mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi haurà portes ni passadissos
d'amplàriainferiora1200mmsituatsamenysde400mmdedistànciadelprimeresglaód'untram.En
general,noestrepitjaràelpavimentdurantles24horessegüentsalasevacolͼlocació.

Fasesd!execució
Sintètics.
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es colͼlocaran paviments de moqueta, de
linòleum de PVC ni d'amiantͲvinil en locals humits. Els tres últims tampoc es colͼlocaran. Si s!han de
manejaràlcalisàcidsorgànicsdiluïts,dissolventsorgànicsaromàtics.
No es colͼlocaran paviments de goma quan hagin de manejarͲse àcids inorgànics, orgànics i oxidants
concentrats, dissolvents aromàtics o clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. Per moqueta en
llosetesautoadhesivesoenrotllo,linòleumiPVCenllosetesoenrotllo,llosetesd'amiantͲvinilirotllosi
rajolesdegomaadherits.S'estendràsobreelforjatosoleraunacapademorterdeciment,isobreaquesta
unaoméscapesdepastad'allisat.Pergomaenrotlloorajolesrebudesambciment.S'estendràsobreel
forjatosoleraunacapademorterdeciment,isobreaquestaunacapadebeuradadeciment.
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Colͼlocació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit llosetes
aproximadament i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. Paviment de làmines de PVC.
L'adhesius'had'aplicarambespàtuladedentsfines,ambunconsummínimde250g/m².Elseuúshade
respondrealesinstruccionsdelfabricant.Uncopfetelsegellatdelsjuntss'haderetirarl'excésd'adhesiu
mentreelproducteencaraestiguifresc.
Colͼlocaciódeleslàminesolesllosetes.Lespeceshand'estarbenadheridesalsuportihandeformaruna
superfície plana i llisa. S'han de respectar els junts propis del suport. S'han de colͼlocar a tocar i sense
cellesencasdellosetes.Encasdepavimentsdellosetes,esreplantejaràlasevacolͼlocaciósobrelapasta
d'allisat. En cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires amb les mesures del
local,deixantunatolerànciade2Ͳ3cmal'excés.Peralacolͼlocaciódelàmines,lestireshandecavalcar20
mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la
superior.Pavimentdelinòleum.Enlesjuntes,lestiress encavalcaran20mm,l encavalcamentestallarà
servintdeguiaalavorasuperior,aplicantͲseposteriormentl'adhesiu.Execuciódelsjunts.Lesjuntesde
dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tot l'gruix del paviment. Les juntes
constructives es realitzaran en la trobada entre paviments diferents Segellat dels junts. Paviment de
làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura líquida. En cas de
llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes soldades, quan en els cantells del material no hi hagi
bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata en la junta amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i
pressióelcordódesoldadura.
Netejadelasuperfíciedelpaviment.Esnetejaranlestaquesd'adhesiuocimentquehaguessinquedat.
Protecciódelpavimentacabat.Ladistànciaentreelpavimentielsparamentshadeserde2a5mmiha
dequedarcobertaambelsòcol.
Acabatfinaldelasuperfície.Lasuperfícieacabadahadetenirlatexturaielcoloruniformes.Engeneral,
no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva colͼlocació. Paviment de làmines de
PVC.Elpavimentnos'hadetrepitjardurantles5hsegüentsalasevacolͼlocació.
Tolerànciesd'execució.Elsòlnopresentaràimperfeccionsoirregularitatsquesuposinunadiferènciade
nivelldemésde6mm;elsdesnivellsquenoexcedeixinde50mmesresoldranambunpendentqueno
excedeixiel25%;enzonesinteriorsperacirculaciódepersones,elsòlnopresentaràperforacionsobuits
pels quals pugui introduirͲse una esfera de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor: ± 4 mm/2 m.
Horitzontalitat:±4mm/2m.SegonsCTEDBSUpunt2.

Tèxtils.
Elrevestimentnohad'estaresfilagarsat,nohadetenirtaquesd'adhesiunid'altresdefectessuperficials
Nohihad'haverbossesniressaltsentrelestires.S'handerespectarelsjuntspropisdelsuport.Elsjunts
entrelestireshandeseratocarihandeseguirlamateixadireccióquelacirculacióprincipal.Totelpèlha
d'estarcolͼlocatenlamateixadirecció.Alesportesladirecciódelpèlvagiensentitcontrariald'oberturai
que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui colͼlocat en la direcció de la llum. Els canvis de
paviment han d'estar protegits amb tires metàlͼliques fixades mecànicament al suport. Toleràncies
d'execució.Nivell:±5mm.
Moquetes.Lesmoquetesespodencolͼlocar:Ambadhesiu.Lamoquetahad'estarbenadheridaalsuporti
ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de
dentsfines,ambunconsummínimde250g/m².Elseuúshaderespondrealesinstruccionsdelfabricant.
El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva colͼlocació. En cas de rotllos de
moquetatibatsperadhesió,escolͼlocaràlabandaadhesivasobrelapastad'allisatialllargdelperímetre
delsòlarevestir.
Tolerànciesd'execució:Planor:±4mm/2m.Tensada:Lamoquetahad'estarcolͼlocadatibada,had'anar
clavadaentotelperímetredellocalihadeformarunasuperfícieplanaillisa,detexturauniforme.Les
tiresdelamoquetas'handecolͼlocarensentitperpendicularalfeltredesuportis'hand'unirpeldorsamb
cinta termoadhesiva. S'han de colͼlocar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a clavar la
moqueta. L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses
especials.Encasderotllosdemoquetatibatsperllatesaquestsesrebranentotelperímetredellocalal
morterdeciment,deixantunmargeambelparament.Lapastad'allisatquedaràanivelladaamblallata.
Tolerànciesd'execució.Planor:±5mm/2m.Horitzontalitat:Pendentч0,5%.Ajustadaaunbastiment.El
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bastiment colͼlocat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha
d'estarenelmateixplaqueelpavimentperimetral.Elrevestiments'hadecolͼlocarquanellocalestigui
acabat i envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
s'exigeixinalrevestimentacabat.Elsuporthadetenirungraud'humitatч2,5%.

Controliacceptació
Unacomprovaciócada200m².Interiors,unacada4habitatges.Comprovarqueelsuportestàsec,neti
anivellat,elgruixdelacapad'allisat.Laplanorambreglade2m,l aplicaciódel'adhesiu,assecaticelles.

Amidamentiabonament
m²desuperfíciedepavimenttotalmentexecutat.Inclosostotselstreballs,eliminacióderestesineteja.


3PERPECES
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o
artificial,ceràmiquesodefusta,rebudesalsuportmitjançantmateriald unió,podentrebrediferentstipus
d'acabat.

1Ceràmics
Normesd aplicació
Codi Tècnic de l Edificació. RD 314/2006. CTEͲSU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a
lliscamentdeterresidiscontinuïtatsenelpaviment;CTEͲHR,Proteccióenfrontdelsoroll.
Codid AccessibilitatdeCatalunya.Llei20/1991.
Condicionsacústiques.NBEͲCAͲ88.(BOE8.10.1988)
UNE
UNEͲENISO140Ͳ4:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreoentrelocales.
UNEͲENISO140Ͳ5:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreodeelementosdefachadasyde
fachadas.
UNEͲENISO140Ͳ7:Medicióndelaislamientoacústicoenlosedificiosydeloselementosdeconstrucción.
Parte7:Medicióninsitudelaislamientoacústicodesuelosalruidodeimpactos.
UNEͲENISO717:Evaluacióndelaislamientoacústicoenlosedificiosyloselementosdeconstrucción.
UNEͲENISO717Ͳ1:Aislamientoaruidoaéreo.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylostérminos
deadaptaciónalespectro.
UNEͲENISO717Ͳ2:Aislamientoalruidodeimpactos.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylos
términosdeadaptaciónalespectro.

Components
Rajoles,mosaic,baseperenrajolat,materialdepresa,sistemadecolͼlocació,morter,materialderejuntati
materialdereomplertdejuntesdedilatació.

Característiquestècniquesmínimes
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d aigua baixa o mitjaͲbaixa, premsada en sec, esmaltades. Gres
porcelànic.Moltbaixaabsorciód'aigua,premsadesensecoextruït,generalmentnoͲesmaltades.Rajola
catalana. Absorció d'aigua des de mitjana Ͳ alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no
esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana Ͳ baixa, extruït , generalment no esmaltades.
Fangcuit.D'aparençarústicaialtaabsorciód'aigua.
Mosaic.Podràserdepecesceràmiquesdegresoesmaltades,odebaldosinesdevidre.
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En
qualsevol cas les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura
uniformeentotalasevasuperfície.
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm,
mitjançantpelͼlículadepolietilè,feltrebituminósoesterillaespecial.Basedesorra.Ambsorranaturalo
dematxucatdegruixinferiora2cmperaanivellar,emplenarodesolidaritzar.Basedesorraestabilitzada.
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Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de
reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a
possibilitar la colͼlocació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat.
S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport.
Materialdepresa.Sistemadecolͼlocacióencapagruixuda,directamentsobreelsuport,forjatosolerade
formigó.
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de
colͼlocació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o
hidràulics(mortersͲcola).Constituïtsperunconglomeranthidràulic,generalmentcimentPortland,sorra
degranulometriacompensadaiadditiuspolimèricsiorgànics.

Materialderejuntat.BeuradadecimentPortland.Morterdejuntes.Compostsd'aigua,ciment,sorrade
granulometriacontrolada,resinessintètiquesiadditiusespecífics,podentdurpigments.Morterdejuntes
ambadditiupolimèric,esdiferenciadel'anteriorperquècontéunadditiupolimèricolàtexperamillorar
elseucomportamentaladeformació.Morterderesinesdereacció(JR).Compostderesinessintètiques,
unenduridororgànicidevegadesunacàrregamineral.Abansd omplirͲlesespodranomplirparcialment
les juntes amb tires un material elàstic, (goma, plàstics celͼlulars, làmines de suro) abans d'omplirͲles
plenes.
Materialdereomplertdejuntesdedilatació.Podràserdesilicones,etc...

Controliacceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari,Docent,
Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran
una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina
mitjançantl'assaigdelpèndoldescritenl'AnnexAdelanormaUNEͲENV/12633:2003emprantl'escalaC
en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més
desfavorablesdelliscament.Aquestaclasseesmantindràdurantlavidaútildelpaviment.Esrealitzaran
les comprovacions corresponents d identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i
Morters.

Execució
Condicionsprèvies
La colͼlocació ha d'efectuarͲse en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar
l'assolellament directe i els corrents d'aire. S evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com
parets,pilarsmitjançantladisposiciódejuntesperimetralsd ample<5mm.S'handebarrejarlespecesde
caixesdiferentspertald'evitarpossiblesdiferènciesdetonalitat.Excepteenleszonesclassificadescoma
ús restringit pel CTE no s admetran les discontinuïtats següents en el propi pavimentni en el encontres
d aquestambaltreselements:Imperfeccionsoirregularitatsquesuposinunadiferènciadenivellde6mm.
Elsdesnivellsquenosuperinels50mms handeresoldreambunapendentquenoexcedeixidel25%.En
les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui
introduirunaesferade15mmdediàmetre.Pendenttransversalenpav.ext.ч2%,ч8%.

Fasesd execució
Preparació i comprovació de la superfícment. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades,
escantonades,ambtaquesniambd'altresdefectessuperficials.Nohihad'haverressaltsentrelespeces.

Humectaciódelespeces
Colͼlocaciódelespecesatrucdemacetaambmorter.Lespeceshand'estarbenadheridesalsuportihan
deformarunasuperfícieplana.
Lesrajoless'handecolͼlocardeixantjuntsde2a5mmentreelles,ide3mmenelperímetre.S'hande
colͼlocaratrucdemacetasobreunacapacontínuademorterdecimentde2,5cmdegruix.
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Humectaciódelasuperfície.
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb
beurada de ciment Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color
uniformes.Elpavimentnos'hadetrepitjardurantles24hsegüentsalasevacolͼlocació

Controliacceptació
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions
corresponents d identificació i assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i
Morters.


Amidamentiabonament
m²desuperfícieamidadasegonslesespecificacionsdelD.T.depavimentdepeces,inclòsonoelrejuntat
ambbeuradademorter,talls,eliminacióderestesineteja.
mldelsrevestimentsdegraóisòcol.


SUBSISTEMACELRAS
Paramenthoritzontalcolͼlocatsotadelforjat,subjectemitjançantestructuravistaono,amblafinalitatde
reduirl alçadad unlocal,i/oaugmentarl aïllamentacústicitèrmic,iocultarpossiblesinstalͼlacionsoparts
del estructura.Elcelraspotestarformatper:plaquesd'escaiola,plaquesdefibresmineralsovegetals,
plaquesdeguixlaminat,plaquesmetàlͼliquesolamelͼlesdePVCometàlͼliques.Elstipusdecelraspoden
ser:perarevestirambsistemafix,decaravistaambsistemafix,decaravistaambsistemadesmuntable
ambentramatvist,decaravistaambsistemadesmuntableambentramatocult.

Normesd aplicació
Requisitsmínimsd habitabilitatenelsedificisd habitatgesidelacèdulad habitabilitat.D259/2003.
CodiTècnicdel Edificació.CTEͲDBSI,DocumentsBàsicsSeguretatcontraincendis.CTEͲDBHR,Documents
BàsicsProteccióenfrontalsoroll.
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y
escayolas.R.D1312/1986.
Condicionsacústiques.NBEͲCAͲ88.(BOE8.10.1988).
UNE
UNEͲENISO140Ͳ4:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreoentrelocales.
UNEͲENISO140Ͳ5:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreodeelementosdefachadasyde
fachadas.
UNEͲENISO140Ͳ7:Medicióndelaislamientoacústicoenlosedificiosydeloselementosdeconstrucción.
Parte7:Medicióninsitudelaislamientoacústicodesuelosalruidodeimpactos.
UNEͲENISO717:Evaluacióndelaislamientoacústicoenlosedificiosyloselementosdeconstrucción.
UNEͲENISO717Ͳ1:Aislamientoaruidoaéreo.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylostérminos
deadaptaciónalespectro.
UNEͲENISO717Ͳ2:Aislamientoalruidodeimpactos.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylos
términosdeadaptaciónalespectro.

Components
Plaques,estructurad armatdeplaquespercelrascontinu,sistemesdefixació,materialperareomplirles
juntesentreplanxesperacelrascontinu,estructuraocultatravadaperacelrasambplaquesiElements
decoratiuscomaramotllures.
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Característiquestècniquesmínimes
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material
acústic incorporat, etc... Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el
momentdelasevacolͼlocació.Panellsmetàlͼlics.Dexapad'alumini,(gruixmínimdexapa0,30mm,gruix
mínimdel anoditzat,15micres),dexapad'acerzincat,lacat,etc...ambacabatperforat,llisoenreixeta,
ambosensematerialabsorbentacústicincorporat.Placarígidadeconglomeratdellanamineraloaltre
materialabsorbentacústic.
PlaquesdecartróͲguixamb/sensecaravistarevestidaperlàminavinílica.Placadefibresvegetalsunides
per un conglomerant, serà incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de
taulercontraxapat.Lamelͼlesdefusta,alumini,etc...
Estructurad'armatdeplaquesperasostrescontinus.Estructuradeperfilsd'acergalvanitzatoaluminiamb
acabatanoditzat(gruixmínim10micres),longitudinalsitransversals.
Sistemadefixació.Elementdesuspensió,mitjançantvaretaroscadad'acergalvanitzatambganxotancat
enambdósextrems,perfilsmetàlͼlics,galvanitzacions,tirantsdereglatgeràpid,etc...encasquel'element
desuspensiósiguincanyes,aquestesesfixaranmitjançantpastad'escaiolaifibresvegetalsosintètiques.
L elementdefixacióalforjat,siésdeformigó,podràsermitjançantclaud'acergalvanitzatfixatmitjançant
tirdepistolaiganxoambrosca,sisónblocsd entrebigat,podràsermitjançanttacdematerialsintètici
dollaroscadad'acergalvanitzat,sisónbiguetes,podràsermitjançantabraçadoradexapagalvanitzada.
Elementdefixacióaplaca.Perasostrescontinuspodràsermitjançantfilferrod'acerrecuitigalvanització,
paletadad'escaiolaifibresvegetalsosintètiques,perfilslaminatsancoratsalforjat,ambosenseperfileria
secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de les plaques, etc,... Per a sostres registrables,
podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió,
etc...,podentquedarvistoocult.
Materialdereomlertdejuntesentreplanxesperasostrescontinus.Podràserdepastad'escaiola.
Escaiola.CompliràlesespecificacionsrecollidesenelPlecgeneraldecondicionsperalarecepciódeguixos
iescaiolesRYͲ85.
Aigua.S'admetrantoteslesaigüespotablesilestradicionalmentemprades.
Estructuraocultadetravadadelesplaques:podràsermitjançantvaretesroscades,perfilsenTd'aluminio
xapad'acergalvanitzatambcreuetesdetravadaenlestrobades,etc...Larematadaperimetral,podràser
mitjançantperfilangulard'aluminioxapad'acergalvanitzada.

Controliacceptació
Esrealitzaranlescomprovacionscorresponentsd identificacióiassaigencadaundelssegüentscapítols:
Plaquesd'escaiola,Guixos,EscaiolesiPerfilsd'aluminianoditzat.

Execució
Condicionsprèvies
L'apilament dels materials haurà de ferͲse a cobert, protegintͲlos de la intempèrie. Les plaques es
traslladaranenverticalodecantell,evitantͲnelamanipulacióhoritzontal.Peracolͼlocarlesplaquescaldrà
realitzarajustamentsprevisalasevacolͼlocació,evitantforçarͲlesperquèencaixinenelseulloc.S'hauran
disposat,fixati acabat totesles instalͼlacions situades sota forjat; les instalͼlacionsque hagindequedar
ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament.
Preferiblements'hauranrealitzatlesparticions,lafusteriadebuitsexteriorsicaixesdepersianesestaran
colͼlocades i preferiblement envidriades, abans de començar la colͼlocació del cel ras. S'evitaran els
contactesbimetàlͼlics:Zincambacer,coure,plomoacerinoxidable;Aluminiambplomocoure;Acerdolç
amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable.
S'hauranobtingutelsnivellsentotselslocalsobjected'actuació,marcantͲsedeformaindelebletotsels
paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta
maneras'hauràtriatl'alturadelcelrastenintencompteque,comamínim,aquestaseràde10cm.

Fasesd execució
Replanteigdelnivelldelcelras.
Fixaciódelstirantsdefilferroalsostre.
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Colͼlocaciódelesplaques.

Segellatdelsjunts.
Sistemafixientramatdeperfils.Replanteigdelseixosdelatramadeperfils.Colͼlocacióisuspensiódels
perfilsdelatrama.Colͼlocaciódelesplaques.
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils.
Colͼlocació dels perfils perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama.
Colͼlocaciódelesplaques.
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement
repartitspermetrequadrat.LacolͼlocaciódelesplanxesesrealitzaràdisposantͲlessobrellistonsdepam
quepermetinla seva anivellació,colͼlocant les unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la
llumrasant,ilesunionstransversalsalternades,quanestractideplaquesd'escaiola.Encasdefixacions
metàlͼliques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble
filferrodediàmetremínim0,70mm.Quanestractid'unsistemaindustrialitzat,esdisposaràl'estructura
subjectantancoradaalforjaticargoladaalaperfilariasecundària(sin'hiha),aixícomlaperimetral.Les
plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes,
aquestesesrebranambpastad'escaiolade80ld'aiguaper100kgd'escaiolaifibresvegetalsosintètiques.
Aquestes fixacions podran disposarͲse en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5
mmdelsparamentsverticals.Lesjuntesdedilatacióesdisposarancada10miesformaranambuntrosde
planxarebudaambpastad'escaiolaaundelscostatsilliureenl'altre.
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem
superioralafixacióiperl'extreminferioralperfildel'entramat,mitjançantmaniguetorosca.Lesvaretes
roscadesques'usincomaelementsdetravada,escolͼlocaranentredosperfilsdel'entramat,mitjançant
maniguet.Ladistànciaentrevaretesroscades,noseràsuperiora120cm.Elsperfilsqueformenl'entramat
i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les
dimensionsdelesplaquesial'alturaprevistaentotelperímetre.Lasubjecciódelsperfilsderematadaes
realitzaràmitjançanttacsicargolsdecappla,distanciatsunmàximde50cmentresi.Lacolͼlocaciódeles
plaquess'iniciaràpelperímetre,donantal'angledexapaisobreelsperfilsdel'entramat.Lacolͼlocacióde
lesplaquesacústiquesmetàlͼliques,s'iniciaràpelperímetretransversalmentalperfilo,donantsuportper
unextremal'elementderematadaifixadaalperfilomitjançantpinces,lasuspensióesreforçaràambun
cargoldecappladelmateixmaterialquelesplaques.

Controliacceptació
Elreomplertd'unionsentreplanxes,s'efectuaràambfibresvegetalsosintètiquesipastad'escaiola,enla
proporcióde80ld'aiguapercada100kgd'escaiola,is'acabaraninteriormentambpastad'escaiolaenuna
proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície
planaialnivellprevist.Elconjuntquedaràestableiindeformable.Abansderealitzarqualsevoltipusde
treballsenelfalssostre,s'esperaràalmenys24hores.Peralacolͼlocaciódelluminàries,oqualsevolaltre
element,esrespectaràlamodulaciódelesplaques,suspensionsitravada.Elfalssostrequedarànet,amb
lasevasuperfícieplanaialnivellprevist.Elconjuntquedaràestableiindeformable.

Amidamentiabonament
m2desuperfícieamidadasegonslesespecificacionsdelaD.T.Ambdeducciódelasuperfíciecorresponent
aobertures,oberturesч1m2,noesdedueixen;obertures>1m2;esdedueixel100%.Aquestscriteris
inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquellsquenormalmentconformenlaunitat.


SUBSISTEMAREVESTIMENTS
1ALICATATS
Revestimentperaacabatsdeparamentsinteriorsambrajolesceràmiquesesmaltades,ovidriades,peces
complementàries i especials, entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les
rajolespodenser:deceràmicanatural,refractària,devalència,deceràmicaesmaltadabrillantomate,de
117

ceràmicavidriada,degresextruïtsenseesmaltarodegresextruïtpremsatesmaltat,degresporcelͼlànico
degrespremsatesmaltat.

Normesd aplicació
UNE.UNEͲEN13888Materialesderejuntadoparabaldosascerámicas;UNEͲEN12004Codificacióndelos
adhesivos.

Components
Rajoles,materiald unió,materialderejuntatimaterialdereomplertdejuntesdedilatació.

Característiquestècniquesmínimes
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec,
esmaltades.Gresporcelànic,moltbaixaabsorciód'aigua,premsadesensecoextruïdes,generalmentno
esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruïdes,
generalmentnoesmaltades.Gresrústic,absorciód'aiguabaixaomitjana/baixa,extruïdes,generalmentno
esmaltades.Fangcuit,d'aparençarústicaialtaabsorciód'aigua.RajoladeValència,absorciód'aiguaalta,
premsadesensec,esmaltades.
Pecescomplementàriesiespecials.Demoltdiversesmesuresiformes:tires,motllures,sanefes,etc...En
qualsevolcas,lespecesnoestarantrencades,nitacadesitindranuncoloritexturauniformeentotala
seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien
subjeccionsaddicionals.Eldorsdelespecestindràrugositatsuficientd unaprofunditatsuperiora2mm.
Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ч 0,60 mm/m. Quan es tracti de
revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la filtració segons l establert al CTE DB HS1 punt
2.3.2.
Material d'unió. Sistema de colͼlocació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter
tradicional (MC). Sistema de colͼlocació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb
adhesius de ciment o hidràulics (mortersͲcola) constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment
cimentPortland,sorradegranulometriacompensadaiadditiuspoliméricsiorgànics.Elmorter/colapodrà
ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb
adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió
polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; amb adhesius de resines de
reacció,constituïtsperunaresinadereacció,unenduridoricàrreguesminerals(sorrasílice).
Materialderejuntat.BeuradadecimentPortland(JC).Morterdejuntes(J1),ambaigua,ciment,sorrade
granulometriacontrolada,resinessintètiques,additiusespecíficsipigments.Morterdejuntesambadditiu
polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un enduridor
orgànicidevegadesunacàrregamineral.Espodranomplirparcialmentlesjuntesambtiresunmaterial
compressible,(goma,plàsticscelͼlulars,làminesdesuroofibres)abansdeferlesjuntaplena.
Materialdereplèdejuntesdedilatació.S utilitzaràsilicona.

Controliacceptació
Esrealitzaranlescomprovacionscorresponentsd identificacióiassaigencadaundelssegüentscapítols:
Rajoles,Morters,Ciment,AiguaiÀrids.

Execució
Condicionsprèvies
Esnetejaràihumitejaràelparamentsis utilitzamortercomamateriald unió.Sis utilitzapastaadhesiva
esmantindràsecelsuport.Enqualsevolcass'aconseguiràunasuperfícierugosa.Esmullaranlesrajoles
per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es colͼlocarà un regle horitzontal a l'inici de
l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S enrajolarà abans de pavimentar i a partir del
nivell d aquest. La colͼlocació ha d'efectuarͲse en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC,
procurantevitarl'assolellamentdirecteielscorrentsd'aire.
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Fasesd execució
LaposadaenobradelsrevestimentsceràmicshauràdeportarͲseamblasupervisiódelaD.F.Laseparació
mínima entre rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de
dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les
juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi
produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció
segelladesperpanysde20Ͳ250m².Netejafinal,maihad'efectuarͲselanetejaàcidasobrerevestiments
recentcolͼlocats.
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà
fixarͲse directament als paraments de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el
parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà en
superfícies inferiors a 2 m².La capadepasta adhesiva podrà tenir ungruix entre2 i 3 mm, i s'estendrà
sobreelparamentambllanadentada.
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es colͼlocaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment
prèviament aplicat sobre el suport, picantͲlos amb la paleta i colͼlocant petits tascons de fusta en les
juntes.Lacapademorterpodràungruixde1a1,50cm.
Acabats.Unavegadafraguatelmorteropastaesretiraranelstasconsiesnetejaranlesjuntes,rejuntantͲ
seposteriormentambbeuradadecimentblancogris(oacolorida),noacceptantͲseelrejuntatambpols
deciment.Esnetejaràlasuperfícieambraspallsdefibradura,aiguaisabó,eliminanttotslesrestesde
morterambespàtulesdefusta.Sesegellaranlestrobadesambfusteriesibimbells.
Toleràncies d execució. Rectitud dels costats : Lч100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm;
Ortogonalitat:Lч100mm±0.6mm,L>100mm±0.5%i2.0mm;Planordesuperfície:Lч100mm±0.6mm,
L>100mm±0.5%ientre2.0i1,0mm.

Controliacceptació
Delapreparació.Morterdeciment:dosificació,consistènciaiplanorfinal.Encasdecapafina:desviació
màxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i
manerad'aplicació.
Materialsicolͼlocaciódel'enrajolat.Aixecantal'atzarunarajola,l'inrevésnopresentabuits.
Juntesdemoviment.Estructurals:noescobreixenis'utilitzaunselladoradequat.Perimetralsidepartició:
disposició,noescobreixend'adhesiuis'utilitzaunmaterialadequatperalseureomplert(ampleч5mm).
Juntesdecolͼlocació.S'emplenaranales24horesdel'enrajolat.Eliminacióinetejadelmaterialsobrant.

Amidamentiabonament
m²desuperfícieamidadasegonslesespecificacionsdelaD.T.Ambdeducciódelasuperfíciecorresponent
a:oberturesч1,00m²,noesdedueixen;obertures>1,00m²iч2,00m²,deduiblesel50%;obertures>2,00
m²,deduiblesel100%.Alsforatsquenoesdedueixin,oqueesdedueixinparcialment,l'amidamentinclou
la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduirͲse el 100% del forat cal amidar
tambéaquestsparaments.


2ARREBOSSATS
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç,
milloratsambresinessintètiques,fumdesílice,etc...,fetsenobraono.Degruixvariable,dunaovaries
capesiambdiferentstipusd acabat.S'hanconsideratelstipussegüents:arrebossatesquerdejat,aplicat
directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat;
arrebossatabonavista,aplicatsobreesquerdejatsoparamentssenserevestir;arrebossatreglejat,aplicat
sobreesquerdejatsoparamentssenserevestir,executatambmestres.

Normesd aplicació
Instrucciónparalarecepcióndecementos,RCͲ03.BOE.16/01/03.
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Components
Mortersfetsaobra,morterspreparats,juntesimaterialsdereforçdel arrebossat.

Característiquestècniquesmínimes
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la
Instrucció per a la Recepció de ciments RCͲ03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i
químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCAͲ92;
Arena:procedentdetrituracionsderoquesividres,ambgraangulósisuperfícierugosa.
TambépodranemprarͲsesorresderiuominabérentades.Elcontinguttotaldematèriesperjudicialsno
seràsuperioral2%.Elcontingutd'argilanoseràsuperioraun5%,isiespresentaenformadegrumolls,
fins a un1%.La matèria orgànica s'admetrà fins al3%;Aigua: s'admetran totes les aigüespotablesi les
tradicionalmentemprades.
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua
adequadaalaconsistènciaprecisa.
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria
especialmentcompensadaiadditius.Tambépodràserdeaglomerantderesinessintètiquesisorra.
Juntes.Lesjuntesdetreballoperaespecejamentsdecoratiusesrealitzaranmitjançantbordonsdefusta,
plàsticoaluminilacatoanoditzat.
Materialdereforçdel arrebossat.Malladetelametàlͼlicadefibradevidre,depolièsterometàlͼlica,etc...

Controliacceptació
Esrealitzaranlescomprovacionscorresponentsd identificacióiassaigencadacasdelssegüentscapítols:
Mortes,Ciment,Aigua,CalçiÀrids.
Elsmaterialsiequipsd'origenindustrial,hauriendecomplirlescondicionsfuncionalsidequalitatquees
fixenenlescorresponentsnormesidisposicionsvigentsrelativesafabricacióicontrolindustrial.Quanel
material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves
característiquesaparents.

Execució
Condicionsprèvies
Sesuspendràl'execucióquanlatemperaturaambientsiguiinferiora0ºCosuperiora30ºCal'ombra,o
entempsplujósquanelparamentnoestiguiprotegit.S'evitarancopsovibracionsquepuguinafectaral
morterdurantl'enduriment.PerainiciarͲnel'execucióenelsparamentsinteriorscalquelacobertas'hagi
acabat,peralsparamentssituatsal'exteriorcal,amés,quefuncionil'evacuaciód'aigües.
S'haurancolͼlocatelsbastimentsdeportesifinestres,baixants,canalitzacionsialtreselementsfixatsals
paraments.
Encapcasespermetranelsassecatsartificials.Esrespectaràladosificacióielstempsd'endurimentdela
capabaseperaevitareflorescències.

Fasesd execució
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha
d'aplicarllançantambforçaelmortercontraelsparaments.Gruixdelacapa:<=1,8cm.Curadelmorteri
repassosinetejafinal.
Arrebossatabonavistaoarrebossatreglejat.Netejaipreparaciódelasuperfíciedesuport.Execucióde
les mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l arrebossat a bona vista, i mestres
tambéambelmateixmorteralsparaments,voltantsoberturesiarestesperl arrebossatreglejat(Mestres
ben aplomades, distància ч 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ч 1,1 cm. Després de
prendre selmorter,repàsinetejafinal.
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les
següentsespecificacions:Arrebossatal estesaambmorterdeciment.Elgruixtotaldelarrebossatnoserà
inferiora8mm.Dosificació(CimentͲsorra):1:1.Arrebossatsambmorterdeciment:Dosificació(CimentͲ
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sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La
preparaciódelmorterpodràrealitzarͲseamàomecànicament.
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el
remolinadordegruixnoinferiora3mm,esprojectaranmanualmentambescombretaomecànicament
duescapesmésfinsaaconseguirungruixtotalnoinferiora7mm,continuantambsuccessivescapesfins
aaconseguirlarugositatdesitjada.Dosificació(CimentͲsorra):1:2.Arrebossatlliscatambmorterdecalç
o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra
gruixut,haventͲsedecomençarperlapartsuperiordelparament.Unavegadaendurida,s'aplicaràambel
remolinadoraltracapademorterdecalçdedosificació1:4ambeltipusdegraespecificat.Elgruixtotal
del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques.
S'iniciaràl'estesaperlapartsuperiordelparament.Elmorters'aplicaràambplanailasuperfíciearevestir
es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat
projectat amb morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en
successivescapesevitantlesacumulacions.Lasuperfíciearevestiresdividiràenpanysnosuperiorsa10
m².Elgruixtotaldelarrebossatnoseràinferiora3mm.Admetelsacabatspetri,raspatopicatambcorró
d'esponja.
Arrebossatambmorterpreparatmonocapa.Elsmortersmonocapessónproductesindustrialsdosificatsa
fàbrica,ques utilitzenperarevestirparaments.Escomercialitzenensacs,alsqualsnoméscalafegiraigua,
quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria
aquests morters s apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per
aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters
monocapesestanformatsperunconglomeranthidràulic(26%),calçociment;àridsocàrreguesminerals
silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F.,
aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les
característiquesicondicionsdeposadaal obrasónlesesmentadespelsarrebossats.Quans'hagiaplicat
unacaparegularitzadoraperamillorarlaplanordelsuport,s'hauràd'esperaralmenys7diesperalseu
enduriment;aquestacapaesrealitzaràcomamínimambunmorterMͲ80.Encasdecolͼlocarreforçosde
malladefibradevidre,depolièsterometàlͼlica,aquestahauràdesituarͲseenelcentredeelgruixdel
arrebossatd'uns10a15mm;sielgruixésmajorde15mms'aplicaràelproducteenduescapes,deixantla
primeraambacabatrugós.Latotalitatdelmaterials'aplicaràenlesmateixescondicionsclimàtiques.En
superfícieshoritzontalsdecornisesirematadesnos'had'aplicardirectamentelarrebossatsobrelalàmina
impermeabilitzantsenseunamallametàlͼlicaoancoratgealforjatqueevitidespreniments.Admetacabat
tipusbuixardatmitjançantraspatambplanadentada.
Tolerànciesd execucó.Planor:Acabatesquerdejat:±10mm,Acabatabonavista:±5mm,Acabatreglejat:
± 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

Controliacceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent.
Dosificaciódelmorter.
Quanl'acabatésdeixatderegle,esquitxatoremolinatsenselliscar,al'arrebossatacabatnohihad'haver
esquerdesihadetenirunatexturauniforme.Quanl'acabatésremolinatilliscat,al'arrebossatacabatno
hihad'haverpols,nifissures,foratsod'altresdefectes.

Amidamentiabonament
m² d arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en
paramentsverticals:ч2,00,noesdedueixen;Entre>2,00m²iч4,00m²,esdedueixel50%;>4,00m²,es
dedueixel100%.Oberturesenparamentshoritzontals:ч1,00m²,noesdedueixen;Obertures>1,00m²,
esdedueixel100%.Alsforatsquenoesdedueixin,oqueesdedueixinparcialment,
l'amidamentincloulafeinadeferelsretorns,comarabrancals,llindes,etc...EncasdededuirͲseel100%
delforatcalamidartambéaquestsparaments.
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3ENGUIXATS
Revestimentcontinudeparamentsinteriors;ambunenguixatde1a2cmdegruixrealitzatambpastade
guixgruixut(YG),damuntdelqualespotferunacapad'acabatde2a3mmdegruixrealitzatambguixfi
(YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat,
acabatlliscatono.

Normesd aplicació
PliegoGeneraldecondicionesparalarecepcióndeyesosyescayolasenlasobrasdeconstrucción,RYͲ
85.BOE.10/06/1985.

Components
Guixgruixut,guixfi,additius,aiguaicantoneres.

Característiquestècniquesmínimes
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt,
resistènciamecànicaaflexotraccióitreballabilitat.
Guixfi(Yf).S ajustaràalesespecificacionsrelativesalasevacomposicióquímica,finordemòlt,resistència
mecànicaaflexotraccióitreballabilitatAdditius.Plastificants,retardadorsdel'enduriment,etc...
Aigua.
Cantoneres.Podranserdexapad'acergalvanitzada,etc...

Controliacceptació
Esrealitzaranlescomprovacionscorresoponentsd identificacióiassaigencadaundelssegüentscapítols:
GuixiAigua.
Elsmaterialsiequipsd'origenindustrial,hauriendecomplirlescondicionsfuncionalsidequalitatquees
fixenenlescorresponentsnormesidisposicionsvigentsrelativesafabricacióicontrolindustrial.Quanel
material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves
característiquesaparents.

Execució
Condicionsprèvies
En les arestes es colͼlocaran cantoneres, aplomantͲles amb pasta de guix. Una vegada colͼlocades es
realitzaràunamestraacadascundelsseuscostats.Enl enguixatreglejat,s'executaranmestresdeguixen
bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el
perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de
portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors haurand'estar acabats, així com la coberta de
l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i
humitejaràlasuperfície.S'haurand'aturarelstreballsquanlatemperaturasobrepassielslímitsde5°Ci
35°C.

Fasesd execució
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua.
S'aplicarà la pasta entre mestres, estrenyentͲla contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de
l enguixat serà de 12 mm mínim i es farantalls a les juntes estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i
vibracionsquepuguinafectaralapastadurantelseuenduriment.
Acabatslliscat.Enl'enguixatabonavista,alaformaciód'arestaoderacó,lapastadeguixs'had'aplicaren
duesoperacions:unad'estesailasegonadelliscat.Enl'enguixatreglejatoenlaformacióderegladade
sòcol,lapastadeguixs'had'aplicarenduesoperacions:unad'estesaentrelesmestres,passantelreglei
lasegonadelliscat.Ellliscats'hadeferambguixosfinsdeprimeraqualitat,desprèsdelacapad estesa
ambguixgruixut,iaplicatambllana.
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Controliacceptació
Comprovacióexterior,duescada200m².Comprovacióinterior,duescada4habitatgesoequivalent.Es
comprovarà que el suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements
metàlͼlicsencontacteiqueestiguihumitencasd enguixar.Escomprovaràquenos'afegeixaiguadesprés
del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa
superficialdel enguixatdeguixsegonslesnormesUNE7064iUNE7065;elvalormigresultanthauràde
sermajorque45ielsvalorslocalsmajorsque40.

Amidamentiabonament
m²d enguixat,realitzatambpastadeguix,sobreparamentsverticalsohoritzontals,acabatmanualsamb
llana, fins i tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb
deducciódelasuperfíciecorresponentaobertures:Oberturesч4,00m²,noesdedueixen;,>4,00m²,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
superfícies'had'amidarexpressament.


4PINTATS
Revestimentcontinuambpinturesivernissosdeparamentsielementsd'estructura,fusteria,serralleriai
instalͼlacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que
serveixencomelementdecoratiuoprotector.

Normesd aplicació
CodiTècnicdel Edificació.CTEͲDBSEͲA,DocumentsBàsicsSeguretatEstructural,Acer,Pintatestructures
d acer.

Components
Emprimació,pintures,vernissosiadditiusenobra.

Característiquestècniquesmínimes
Emprimació.Preparaciódelasuperfícieapintar,podràser:emprimacióanticorrosiva,emprimaciópera
galvanitzacionsimetallsnoferris,emprimacióperafustaotapaporus,emprimaciósegelladoraperaguixi
ciment,etc...
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució,
aigua(éselcasdelapinturaaltremp,pinturaalacalç,pinturaalsilicat,pinturaalciment,pinturaplàstica,
etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura
martelè, laca nitrocelͼlulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos,
pinturesbituminosses,intumescentsiignífugues,etc...).Aglutinantscomcuescelͼlulòsiques,calçapagada,
silicatdesosa,cimentblanc,resinessintètiques,etc...).
Additius:Acceleradorsd'assecat,matissadorsdelluentor,dissolvents,colorants,tints,pigments,etc...

Controliacceptació
Esrealitzaranlescomprovacionscorresponentsd identificacióiassaigdelsegüentcapítol:Pintura.
Elsmaterialsiequipsd'origenindustrial,haurandecomplirlescondicionsfuncionalsidequalitatquees
fixenenlescorresponentsnormesidisposicionsvigentsrelativesafabricacióicontrolindustrial.Quanel
material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves
característiquesaparents.
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Execució
Condicionsprèvies
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació
estaràanivelladaiuniforme.Latemperaturaambientinoseràmajorde28ºCal'ombranimenorde12ºC
durant l'aplicació del revestiment. L assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En
temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel
fabricant. S evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball
ambelementsquedesprenguinpolsodeixinpartículesensuspensió.
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instalͼlacions, baixants, etc... I es
protegiranabansd iniciarelpintat.
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat
ambtractamentquímic;s eliminaranlestaquessuperficialsproduïdesperfloriduraiesdesinfectaràamb
fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes
adequats.Encasdepinturaciment,s'humitejaràtotalmentelsuport.
Superfíciesdefusta.Encasd'estarafectadadefongsoinsectesestractaràambproductesfungicides,es
substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el
contingutd'humitat.Sesegellaranelsnusosmitjançantgomalaca,assegurantͲsequehagipenetratenels
buitsdelsmateixosis'escataranlessuperfícies.
Superfíciesmetàlͼliques.Esrealitzaràunanetejageneraldelasuperfície.Siestractadeferroesrealitzarà
un rascat d'òxids mitjançant raspall metàlͼlic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície.
S'aplicaràunproductequedesgreixiafonsdelasuperfície.

Fasesd execució
Pinturaaltremp.S'aplicaràunamàdefonsambtrempdiluït,finsalaimpregnaciódelsporusdelmaó,guix
ocimentiunamàd'acabat.
Pinturaalacalç.S'aplicaràunamàdefonsambpinturaalacalçdiluïda,finsalaimpregnaciódelsporus
delmaóocimentiduesmansd'acabat.
Pinturaalsilicat.S'aplicaràunamàdefonsialtrad'acabat.
Pinturaalciment.Duescapesespaiadesenmesde24hores.
Pinturaplàstica,acrílica,vinílica.Siéssobremaó,guixociment,s'aplicaràunamàd emprimacióselladorai
duesmansd'acabat;siéssobrefusta,s'aplicaràunamàd emprimaciótapaporus,posteriorescatatidues
mansd'acabat.
Pinturaal'oli.S'aplicaràunamàd emprimacióambbrotxaialtrad'acabat,espaiantͲlesuntempsentre24
i48hores.
Pinturaal'esmalt.Prèviaemprimaciódelsuports'aplicaràunamàdefonsamblamateixapinturadiluïda
encasqueelsuportsiguiguix,cimentofusta,oduesmansd'acabatencasdesuperfíciesmetàlͼliques.
Pinturamartelè.S'aplicaràunamàd emprimacióanticorrosivaiunamàd'acabatapistola.
Lacanitrocelͼlulòsica.Encasqueelsuportsiguifusta,s'aplicaràunamàd emprimaciónograssaiencasde
superfíciesmetàlͼliques,unamàd emprimacióantioxidant;acontinuació,s'aplicaranduesmansd'acabat
apistola.
Verníshidròfugdesilicona.Unavegadanetelsuport,s'aplicaràelnombredemans.
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport,
s'aplicaranduesmansd'acabat.

Controliacceptació
Comprovacióexterior,unacada300m².Comprovacióinterior,unacada4habitatgesoequivalent.Fusta:
humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i
absènciadepols,taquesoeflorescències.Ferroiacer:netejadebrutíciaiòxid.Galvanitzacióimaterials
no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora,
anticorrosiva,etc...Pintat:nombredemans.Aspecteicolor,escrostonament,faltad'uniformitat,etc...
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Amidamentiabonament
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la
pintura,màdefonsimà/sd'acabattotalmentacabat,inetejafinal.


SISTEMACONDICIONAMENTAMBIENTALIINSTALͼLACIONS

SUBSISTEMACONTROLAMBIENTAL

1CALEFACCIÓ
És la instalͼlació que es fa servir per modificar la temperatura interior d un edifici amb la finalitat
d aconseguirelconfortdesitjat.

Normesd aplicació
RITE.ReglamentodeInstalacionesTérmicasenlosedificios.RD1027/2007(BOE29.08.2007).
InstalacionesdeClimatización:Radiación.NTEͲICR/1975.
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la
instalͼlació.
ReglamentodeAparatosaPresión.RD1244/1979.
ReglamentoElectrónicodeBajaTensión,REBT2002.RD842/2002.
Eficienciaenergéticadelosedificios.Directiva2002/91/CE.
Requisitosmínimosderendimientodelascalderas.RD275/1995.Aparatosagas.RD1428/1992.
Aplicacióndeladirectivarelativaalosequiposdepresión.Directiva97/23/CE.
Condicionshigienicosanitàriesperalaprevencióielcontroldelalegionelͼlosi.D152/2002.
CriterioshigiénicoͲsanitariosparalaprevenciónycontroldelalegionelosis.RD909/2002/2003.
Especificacionestécnicasdechimeneasmodularesmetálicasysuhomologación.RD2532/1985.
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD
3089/1982.
Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o
gaseoso.RD275/1995,
92/42/CEE.
Procedimentbàsicperlacertificaciód eficiènciaenergèticad edificis.RD47/2007(BOE31.01.2007).
Correcciód'ErradesdelReialDecret47/2007,de19degener,pelquals aprovaelProcedimentbàsicpel
Procedimentbàsicperlacertificaciód eficiènciad edificisdenovaconstrucció.
CodiTècnicdel'Edificació.RD314/2006.DBͲHR,Proteccióenfrontdelsoroll.
UNE
UNEͲENISO140Ͳ4:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreoentrelocales.
UNEͲENISO140Ͳ5:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreodeelementosdefachadasyde
fachadas.
UNEͲENISO140Ͳ7:Medicióndelaislamientoacústicoenlosedificiosydeloselementosdeconstrucción.
Parte7:Medicióninsitudelaislamientoacústicodesuelosalruidodeimpactos.
UNEͲENISO717:Evaluacióndelaislamientoacústicoenlosedificiosyloselementosdeconstrucción.
UNEͲENISO717Ͳ1:Aislamientoaruidoaéreo.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylostérminos
deadaptaciónalespectro.
UNEͲENISO717Ͳ2:Aislamientoalruidodeimpactos.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylos
términosdeadaptaciónalespectro.

1.1Transport
Éselconjuntd elementsdelsistemadetransportdel aiguacalentaqueesdistribueixcapalsemissors.
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Peraigua:
Monotubular.Cabal,diàmetredetubivelocitatsónconstants.Latemperaturaésvariable.Ladistribució
esrealitzaambunanellquecomunicaelsdiferentsemissors.
Bitubular.Temperaturaivelocitatconstants.Elcabalidiàmetresvariables.Ladistribucióesrealitzaamb
untubd anadaiuntubdetornada,elretornésdirecte.
Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La
distribució es realitza amb un tub d anada i un tub de tornada, el retorn és invertit. Per circuits llargs i
separacióconsiderabledelsemissors.
Terraradiant.Cabal,diàmetredetubivelocitatsónconstants.Latemperaturaésvariable.Ladistribució
esrealitzasotapavimentoenaltresparaments.

Components
Tubs:Podenserd acernegreocoure,idepolietilèreticulatenpaspersotapavimentopercambres.
Aïllaments:Escolͼlocaràaïllamententramadesmoltllarguesfinsalsemissors.
Circuladores:Pergarantirlacorrectacirculaciódel aiguafinsatotselsemissors.
Dipòsitsd expansió:Controlaelscanvisdevolumquehipothaveral interiordelcircuit.
Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l aire interior. Poden anar
muntatsalsemissorsoalstubsenpuntsaltsdelainstalͼlació.
Regulacióicontrol:Conjuntd elementsqueregulenicontrolenelcorrectefuncionamentdelainstalͼlació.
Pot haverͲhi: sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de
dilatacióiseguretat.

Característiquestècniquesmínimes.
Lesnecessàriesperalseucorrectefuncionament.

Controliacceptació
Ladescàrregaimanipulaciódelselementss'hadeferdemaneraquenorebincops.Peraferlauniódels
tubsnos'handeforçarnideformarelsextrems.Launióentreelstubsialtreselementsd'obras'hadefer
garantintlanotransmissiódecàrregues,laimpermeabilitatil'adherènciaamblesparets.

Execució
Condicionsprèvies
Engeneral l execució de la instalͼlació interior es realitzarà de maneraque s aconsegueixin els objectius
previstosenelprojectesensemalmetrenideteriorarlarestadel edifici,conservantlescaracterístiques
de l aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les
condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instalͼlació així com les millors condicions pel seu
mantenimenticonservació.
Abansdecomençarelstreballsdemuntatge,esfaràunreplanteigpreviquehadeseraprovatperlaD.F.
Tots els elements s han d inspeccionar abans de la seva colͼlocació. Han d estar en perfecte estat i no
haverrebutcopsenelseutransport.
Lasevainstalͼlaciónohad alterarlescaracterístiquesdelselements.
Tubs:Podenanarencastats,superficialsosotapaviment.
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paralͼlelament
respecteal'estructuradel'edifici.
Leshoritzontalshandepassarpreferentmentapropdelpavimentodelsostre.
Enelstramsencastatscaldràprotegirelstubscontral oxidacióiespecialmentevitarelcontactedirecte
amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre
aquestsielsparamentshadeser>=30mm.Aquestaseparacióhad'augmentarconvenientmentsihan
d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineaciódeltub.Sobreenvans,elssuportss'handefixarambtacsivisos,ialesparets,s'hand'encastar.
Entrel'abraçadoradelsuportieltubs'had'interposarunaanellaelàstica.Nos'hadesoldarelsuportal
tub.Lacanonadanopottravessarxemeneiesniconductes.Lacanonadaque,enrègimdetreball,s'escalfi,
s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb
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passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3
mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i
sortidesespodranferambaccessorissoldatsoroscats,assegurantl estanquitatfentservirestopes,pastes
i cintes estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o
maneguetselàstics.Handetenirlliuremovimentenelssuports,sotapavimentoencastatsaniransotauna
beinadeprotecció.
Terraradiant:Cadacircuithadequedarregulatperunúnicjocdevàlvules.Hadequedarcorrectament
regulatenlaimpulsióienelretorn,demaneraquelessevescondicionsdefuncionament(cabal,pressiói
temperatura)siguin les especificades alprojecte. Les connexions hidràuliques han de ser estanques a la
pressiódeprova.Lesconnexionshand'estarfetesambelsmaterialsiaccessorissubministratspelmateix
fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. Tots els elements de maniobra, control i connexió
han de quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. No s'han de transmetre esforços entre el
colͼlector i la resta d'elements que formen la instalͼlació. Ha d'estar feta la prova d'instalͼlació. Han de
tenirlliuremovimentenelssuports,sotapavimentoencastatsaniransotaunabeinadeprotecció.
Aïllaments:L'aïllamenthad'estarcolͼlocatdemaneraquenointerfereixiambelsòrgansdecomandament
delesvàlvulesid'altresaccessorisdelainstalͼlació.Podenserd escumeselastomèriques,llanadevidreo
llanaderoca.
Circuladores:Had'estarconnectadaalaxarxaaquèhadedonarservei,ielmotoralalíniad'alimentació
elèctrica. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser
completamentestanques.
Dipòsits d expansió: Ha de quedar colͼlocat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i
aplomat. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten. Ha de quedar instalͼlat en
unaposiciótalqueenúsnoespuguincrearbossesd'airealconducte.
Purgadors:S'had'instalͼlarelcircuitd'anada,1,5mpersobredel'últimaderivació.Sieltubésd'acer,el
juntd'estanquitats'hadeferambminiiestopa,pastesocinta.Sieltubésdecoure,esdisposaràunapeça
especialdellautóroscadaalpurgadorisoldadapercapilaritataltubdecoure.Elseueixprincipalhadeser
vertical.
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i
industrial.

Controliacceptació
Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies
entre suports. Colͼlocació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín.
d encreuamentambaltresinstalͼlacions.

Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d estanquitat de
zonesocultes.Lapressiódeprovanohadevariar,almenys,en4hores.Provafinald estanquitat(caldera
connexionadaiconnectadaalaxarxadefontaneria).Lapressiódeprovanohadevariar,almenys,en4
hores. Prova d estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions
enroscadess'handeprepararambestopa,pastesocintesd'estanquitat.L'enroscada,enelseucas,s'hade
fersenseforçarnimalmetrelarosca.Had'estarfetalaprovad'instalͼlació.

Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d estanquitat, de lliures
dilatacions,eficiènciatèrmicaifuncionament.Toteslesunionsenroscadess'handeprepararambestopa,
pastesocintesd'estanquitat.L'enroscada,enelseucas,s'hadefersenseforçarnimalmetrelarosca.Ha
d'estarfetalaprovad'instalͼlació.

Amidamentiabonament
mldetubid aïllament,inclosapartproporcionalderetallsielsempalmamentsques haginderealitzar,
juntesicomplements,completamentinstalͼlaticomprovat.
utdelarestad elementsqueformenlainstalͼlació.
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1.2Emissors
Esdefineixcomaemissorl elementúltimdelainstalͼlacióqueensemetcalorperradiacióiconvecció.La
quantitatdecalordepèndelmodel,marcaimidadel emissor.

Tipus
De columnes: són els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal de millorar
l efecteconvectiuentreelselements.Podenserdeferrofos,xapad aceroalumini.
Debarres:sóndeltipustovalloler.Espodenferdiferentsformesgeòmetriques.
Plafonsestretsiplans:Sóndexapad aceriespodencolͼlocarverticalsohoritzontals.
Alguns d ells poden tenir greques convectores per tal de millorar el comportament convector dels
emissors.
Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de bescanvi i unes lames per orientar la sortida de
l aire.

Característiquestècniquesmínimes.
Lesnecessàriesperalseucorrectefuncionament.

Controliacceptació
Ladescàrregaimanipulaciódelselementss'hadeferdemaneraquenorebincops.Peraferlauniódels
tubsnos'handeforçarnideformarelsextrems.Launióentreelstubsialtreselementsd'obras'hadefer
garantintlanotransmissiódecàrregues,laimpermeabilitatil'adherènciaamblesparets.

Execució
Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. El
radiador ha d'estar penjat amb el número de suports previstos, i pels punts previstos. El muntatge ha
d'estarfetsegonslaD.T.delfabricantidelsreglamentsvigents.Calquequedisuficientmentseparatdels
paraments que l'envolten, de manera que es puguin instalͼlar i manipular fàcilment els accessoris
necessaris per al seu funcionament. Tots els materials que intervenen en la instalͼlació han de ser
compatibles entre si. El radiador ha de quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports.
Tolerànciesd'instalͼlació:posició:±20mm,aplomat(posicióvertical):±3mm,(posicióhoritzontal):±3
mm.S'hadeseguirlaseqüènciademuntatgeproposadapelfabricant.Noesretiraranlesproteccionsde
les boques de connexió durant la colͼlocació del radiador. Un cop instalͼlat l'equip, es procedirà a la
retiradadel'obradetotselsmaterialssobrantscomaraembalatges,retallsdetubs,etc.

Característiquestècniquesmínimes.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colͼlocació. S'ha de comprovar que les
característiquestècniquesdel'aparellcorresponenalesespecificadesalprojecte.

Controliacceptació
Ladescàrregaimanipulaciódelselementss'hadeferdeformaquenorebincops.
Aeroescalfadors: Ha de quedar colͼlocat penjant dels suports previstos. No ha d'estar mai penjat dels
conductes de la xarxa. Les connexions amb les canonades d'aigua han de ser roscades. Les connexions,
tantdel'aiguacomlaconnexióelèctrica,s'handepoderferambfacilitatuncopsituatl'aeroescalfadoren
elseullocdetreball.Ladistànciamínimaentreunaeroescalfadorimatèriescombustibleshadeser0,5m
silapotènciadelmotoréssuperioroiguala1kW,id'1msilapotèncianominaldelmotoréssuperiora1
kW.
L'aeroescalfadorhadequedarinstalͼlatencondicionsdefuncionament.

Condicionsprèvies
Comprovarsilatensiódelmotorcorresponaladisponible.
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Controliacceptació
Lesunionsroscadess'handeprepararambestopa,pastaocintesd'estanquitat.L'enroscada,enelseucas,
s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instalͼlació. Tota superfície
calefactoraaccessibleperl'usuarihad'estarprotegidasilasevatemperaturaexterioréssuperiora90ºC.
Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d estanquitat de
zones ocultes. La pressió de prova no hade variar, al menys, en4 hores. Prova d estanquitat,de lliures
dilatacions,eficiènciatèrmicaifuncionament.Toteslesunionsenroscadess'handeprepararambestopa,
pastesocintesd'estanquitat.L'enroscada,enelseucas,s'hadefersenseforçarnimalmetrelarosca.Ha
d'estarfetalaprovad'instalͼlació.

Amidamentiabonament
utdelsaerotermsidelsemissors.


2VENTILACIÓ
Éslainstalͼlacióperalarenovaciódel airedelsdiferentslocalsdel edifici.

Normesd aplicació
ReglamentoElectrotécnicodeBajaTensión,REBT2002.RD842/2002.
CodiTècnicdel Edificació.RD314/2006.DBHS3,SalubritatͲQualitatdel'aireinterior.DBͲHR,Protecció
enfrontdelsoroll.
RITE.ReglamentodeInstalacionesTérmicasenlosedificios.RD1027/2007(BOE29.08.2007).
Procedimentbàsicperlacertificaciód eficiènciaenergèticad edificis.RD47/2007(BOE31.01.2007).
Correcciód'ErradesdelReialDecret47/2007,de19degener,pelquals aprovaelProcedimentbàsicpel
Procedimentbàsicperlacertificaciód eficiènciad edificisdenovaconstrucció.
UNE100102:1988.Conductosdechapametálica.Espesores.Uniones.Refuerzos.
UNE
UNEͲENISO140Ͳ4:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreoentrelocales.
UNEͲENISO140Ͳ5:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreodeelementosdefachadasyde
fachadas.
UNEͲENISO140Ͳ7:Medicióndelaislamientoacústicoenlosedificiosydeloselementosdeconstrucción.
Parte7:Medicióninsitudelaislamientoacústicodesuelosalruidodeimpactos.
UNEͲENISO717:Evaluacióndelaislamientoacústicoenlosedificiosyloselementosdeconstrucción.
UNEͲENISO717Ͳ1:Aislamientoaruidoaéreo.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylostérminos
deadaptaciónalespectro.
UNEͲENISO717Ͳ2:Aislamientoalruidodeimpactos.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylos
términosdeadaptaciónalespectro.

Components
Conductes:Podenserformatsperpecesprefabricades,ceràmiques,deformigó,etc.,oconductesflexibles
d alumini,poliester,xapad acergalvanitzatiplàstic.
Reixes:Elementsquepermetenl extracciól airecapalconducte.
Airejadors:Elementsqueescolͼloquenalselementsconstructiusperpermetrel admissióoelpasdel aire.
Equipsdeventilació:Podenserextractorshíbridsomecànics,ventiladorscentrífugs,etc.;sónaparellsque
forcenmecànicamentlaventilacióinteriord unlocal.
Aspiradorsestàtics:Estanformatperpecesprefabricadesdeformigó,ceràmiquesoplàstics.

Característiquestècniquesmínimes.
Lesnecessàriespelcorrectefuncionamentdelscomponentsdelainstalͼlació.

Controliacceptació
Conductesireixes:Dimensionsimaterial.
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Equipsdeventilació:Dimensionsipotència.

Execució
Conductes:Elconducteacabathadeserestable,aplomatiestancalservei.Lesunionsentreelstubsno
handeserrígides.Cadatramentresostress'haderecolzarenelsostreinferior.Nos'had'interromprela
continuïtatdelconducteencaplloc.Elpasatravésdesostresilesunionsentreelsconductess'handefer
de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s omplirà amb
aïllamenttèrmic.Laconnexióentreelconducteprincipalielsecundaris'hadeferambunapeçaespecial
dederivacióihadequedar>=2,20mpersobredeladependènciaperventilar.Eltramexteriorsobrela
cobertahadequedarprotegitperunparedódetotxana.Hadetenirl'alçàriafixadaenelprojecte;sino
s'especifica,hadeserladeterminadaperlaNTEͲISVielCTE.Toleràncies:replanteig:±10mm,aplomat
delconducteenunaplanta:±20mm,aplomatdel'aspirador:±5mm.Pelsconductesd extracciópera
ventilació híbrida, les peces han de colͼlocarͲse tenint compte de l aplomat, podentͲse admetre una
desviaciódelaverticaldefinsa15ºambtransicionssuaus;elsdosúltimspisosnos'handeconnectaral
conducteprincipal,sinóquehandesortirdirectamental'aspiradoril'alçàriamàxima decadaconducte
principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d extracció
connectades a conductes d extracció han de taparͲse adequadament per a evitar l entrada de runes o
d altresobjectesalsconductesfinsqueescolͼloquinelselementsdeprotecciócorresponents.Eltalldeles
pecess'hadeferambunaserramanualomecànica,perpendicularmental'eixiperl'extremcontrarialde
lavalonadeconnexió.Quanlespecessiguindeformigóenmassaoceràmiques,s hauranderebreamb
morter de ciment tipus MͲ5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l interior del conducte i
enrasantlesjuntespertotesduescares.
Reixes:Totselsmaterials,equipsiaccessorisnotindranencapdelessevespartsdeformacions,fissureso
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instalͼlació. Les reixetes han de
suportarelsesforçosdegutsalseupropipes,almovimentdel'aire,alspropisdelasevamanipulació,així
com a les vibracionsqueespuguinproduir com a conseqüènciadel règim normalde funcionament. No
handecontaminarl'airequecirculaatravésseu.Hand'estarformadesperunaxapametàlͼlicaambles
aletes estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants
entresi.Laformad expressiódelesmesuressemprehadeser:LlargàriaxAlçària.
Airejadors:HandesituarͲseaunadistànciadelterra>=1,80menelcasd habitatges.Notindrancapde
les seves parts deformades ni amb senyalsd haverestats sotmesos a maltractamentsabans o durant la
instalͼlació. Es deixaran colͼlocats protegits interior i exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si
l airejadordisposadequalsevoltipusderegulació,escomprovaràelseucorrectefuncionament.
Equipsdeventilació:LaposicióhadeserlareflectidaalaD.T.S'hadeconnectaralaxarxad'alimentació
elèctrica,icomprovarquelatensiódisponiblesiguil'adient.S'hadecomprovarqueelsentitdegirésel
quelicorrespon.Ladistànciaentreelpladelabocadel'extractoriqualsevolobstaclehade,comamínim,
ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca dedescàrrega i acomplir els requeriments
indicatsalCTE.L aspiradorhíbridomecànics hadecolͼlocaraplomatiagafatalconducted extraccióoal
seurevestiment.Elsistema deventilaciómecànicahadecolͼlocarͲsesobreelsuportdeformaestablei
utilitzant elements antiͲvibratoris. Les juntes i connexions han de ser estancs i estarprotegitsperevitar
l entradaosortidad aireenaquestpunts.

Controliacceptació
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves
d estanquitatd uniódeconductes,mesurad aire.Pelsistemad extracciódegaratges:ubicaciódecentral
dedetecciódeCO,comprovaciódemuntatgeiaccionamentdavantlapresènciadefum.Postaenmarxa
manualiautomàtica.

Verificacions
Lasevainstalͼlaciónohad'alterarlescaracterístiquesdel'element.Uncopconnectatelmotorelèctric,cal
ferunaprovadelsentitdegir.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l aparell. Comprovació del cabal
d extracciódelsconductes.
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Amidamentiabonament
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials,
amidadalallargàriainstalͼladaentreelseixosdelselementsodelspuntsaconnectar.
utdereixes,equipsdeventilació,aspiradors,airejadors,etc.


3ILͼLUMINACIÓ
Normesd aplicació
Codi Tècnic de l Edificació. RD 314/2006. DB HEͲ3, Eficiència energètica de les instalͼlacions. DB SUͲ4,
Seguretatenfrontalrisccausatperilͼluminacióinadequada.DBͲHR,Proteccióenfrontdelsoroll.
Procedimentbàsicperlacertificaciód eficiènciaenergèticad edificis.RD47/2007(BOE31.01.2007).
Correcciód'ErradesdelReialDecret47/2007,de19degener,pelquals aprovaelProcedimentbàsicpel
Procedimentbàsicperlacertificaciód eficiènciad edificisdenovaconstrucció.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas
Complementarias.Instrucción9/2004.
Certificatsobrecomplimentdelesdistànciesreglamentàriesd obresiconstruccionsalínieselèctriques.
Resolució4/11/1988.
Procedimentadministratiuperal'aplicaciódelReglamentelectrotècnicdebaixatensió.D363/2004.
GuiaTécnicadeaplicaciónalReglamentoElectrotécnicodeBajaTensión.Procedimentadministratiuper
al'aplicaciódelREBT.Instrucció7/2003.
Condicions de seguretat en els les instalͼlacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció
9/2004.
Lesllumeneresques utilitzinenenllumenatexteriorseranconformesalanormaUNEͲEN60598ilaUNEͲ
EN60598Ͳ2Ͳ5enelcasdeprojectorsd exterior.
UNE
UNEͲENISO140Ͳ4:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreoentrelocales.
UNEͲENISO140Ͳ5:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreodeelementosdefachadasyde
fachadas.
UNEͲENISO140Ͳ7:Medicióndelaislamientoacústicoenlosedificiosydeloselementosdeconstrucción.
Parte7:Medicióninsitudelaislamientoacústicodesuelosalruidodeimpactos
UNEͲENISO717:Evaluacióndelaislamientoacústicoenlosedificiosyloselementosdeconstrucción.
UNEͲENISO717Ͳ1:Aislamientoaruidoaéreo.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylostérminos
deadaptaciónalespectro.
UNEͲENISO717Ͳ2:Aislamientoalruidodeimpactos.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylos
términosdeadaptaciónalespectro.

3.1Interior
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d enllumenat que
reparteixen,filtrenotransformenlallumemesaperunaoméslàmpades(d incandescènciaodescàrrega)i
queincloutotselsdispositiusnecessarispelsuport,fixacióiprotecciódelesllumeneres.

Components
Llumeneres:Podenserperlàmpadesd incandescènciaodefluorescènciaialtresequipsdedescàrregai
inducció.Lesllumenerespodranser:empotrades,adosables,suspeses,ambgelosia,ambdifusorcontinu,
estanques,antideflagrants...
Accessorisperfluorescència:reactància,condensadoricebadors.
Làmpades:s hauràd indicarlamarcad origen,lapotènciaenwatts(làmpadamésequipauxiliar),latensió
envoltsielfluxnominalenlúmensil índexderendimentdecolor.
Característiquestècniquesmínimes.
Lesnecessàriesperalcorrectefuncionamentdelscomponentsdelainstalͼlació.
Controliacceptació.
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Connexionsentreelements,distànciesentresuports,tolerànciesiaplomatdelacolͼlocació.Distànciamín.
encreuaments amb altres instalͼlacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i
muntatgedesafatesisuports.Situaciódepuntsimecanismes.
Característiques i situació d equips d enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament:
Encesadel enllumenat.
Execució
Esfaràunreplanteigprevidetoteslesllumeneresquehauràd estaraprovadaperlaD.F.abansdelaseva
colͼlocació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop
replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els
accessoris,alcircuitcorresponent,ambregletes.Cadazonadisposaràcomamínimd unsistemad encesai
apagatmanual.Nos acceptaranelssistemesdecontrolúnicsenquadreselèctrics.Leszonesonelseuús
sigui temporal es colͼlocaran detectors de presència o temporitzadors. Es colͼlocaran sistemes
d aprofitamentdelallumnaturalsegonslesespecificacionsdelCTE.

Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l enllumenat consistirà en l accionament dels
interruptors d encesa de l enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades
corresponents.

Amidamentiabonament
ut d equip de llumenera, inclòs l equip d encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot
inclourelapartproporcionaldedifusors,gelosiesoreixes.

3.2Emergència
És la que en cas de fallida de l enllumenat normal, subministra la ilͼluminació necessària per facilitar la
visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l edifici, evitar situacions de pànic i permetre la
visiódelessenyalsindicativesdelessortidesilasituaciódelsequipsimitjansdeproteccióexistents.

Components
Llumeneres:Podenserperlàmpadesd incandescènciaodefluorescència.
Làmpades: Poden ser d incandescència o fluorescència han d assegurar l enllumenat d un local. En cada
aparelld incandescènciaexistirandueslàmpadescomamínim.Enelcasdefluorescènciaelmínimserà
unalàmpada.
Bateria:Labateriad acumuladorselèctricsolafontcentralhad alimentarleslàmpades.
Equipsdecontroliunitatsdecomandament:Sónelsdispositiusdepostaenservei,recàrregaipostaen
estatderepòs.
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l aparell o situat a distància. En els dos
casos,elrestablimentdelatensiód alimentaciónormalhadeprovocarautomàticamentlapostaenalerta
obéposarenfuncionamentunaalarmasonora.

Característiquestècniquesmínimes.
Lesnecessàriespelcorrectefuncionamentdelscomponentsdelainstalͼlació.

Controliacceptació.
Connexionsentreelements,distànciesentresuports,tolerànciesiaplomatdelacolͼlocació.Distànciamín.
encreuament amb altres instalͼlacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i
muntatgedesafatesisuports.Situaciódepunts.Característiquesisituaciód equipsd enllumenat.(marca,
modelipotència).Provesdefuncionament:Encesadel enllumenat.

Execució
Esfaràunreplanteigprevidetoteslesllumeneresquehauràd estaraprovadaperlaD.F.abansdelaseva
colͼlocació.
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La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop
replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els
accessoris,alcircuitcorresponent,ambregletes.Cadazonadisposaràcomamínimd unsistemad encesai
apagatmanual.Nos acceptaranelssistemesdecontrolúnicsenquadreselèctrics.

Verificacions
Lesllumenereséssituaran2mpersobredelnivelldeterra;comamínimesdisposaranenelssegüents
punts: portes en recorreguts d evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i
trobadesambpassadissos,sobrelessenyalsdeseguretat,alslocalsquealberguinequipsgeneralsdeles
instalͼlacionsdeprotecciócontraincendis.
Lainstalͼlacióseràfixa,ambfontpròpiad energiaientraràautomàticamentenfuncionamentalproduirͲse
unafallidad alimentació.Esconsiderafallidaeldescensdelatensiód alimentaciópersotadel70%delseu
valornominal.

Amidamentiabonament
ut d equip d enllumenat d emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de
comandament,labateriad acumuladorselèctricsolafontcentrald alimentació,fixacions,connexióamb
elsaïllamentsnecessarisipetitmaterial.


SUBSISTEMASUBMINISTRES

1AIGUA
Normesd aplicació
Criteriossanitariosdelaguadeconsumohumano.RD140/2003.
Condicionshigienicosanitàriesperalaprevencióielcontroldelalegionelͼlosi.D352/2004.
CriterioshigiénicoͲsanitariosparalaprevenciónycontroldelalegionelosis.RD865/2003.
Mesuresdefomentperal estalvid aiguaendeterminatsedificisihabitatges(d aplicacióobligatòriaals
edificisdestinatsaserveispúblicsdelaGeneralitatdeCatalunya,aixícomenelshabitatgesfinançatsamb
ajutsatorgatsogestionatsperlaGeneralitatdeCatalunya).D202/98.
Regulacióndeloscontadoresdeaguafría.O28/12/88.
Regulacióndeloscontadoresdeaguacaliente.O30/12/88.
Codi Tècnic de l Edificació.RD314/2006.DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS4,Subministrament
d'aigua.DBHE2,Reglamentd'instalͼlacionstèrmiquesenelsedificis.DBHE4,Contribuciósolarmínima
d'aiguacalentasanitària.DBͲHR,Proteccióenfrontdelsoroll.
Procedimentbàsicperlacertificaciód eficiènciaenergèticad edificis.RD47/2007(BOE31.01.2007).
Correcciód'ErradesdelReialDecret47/2007,de19degener,pelquals aprovaelProcedimentbàsicpel
Procedimentbàsicperlacertificaciód eficiènciad edificisdenovaconstrucció.
Criterisambientalsid'ecoeficiènciaenelsedificis.D21/2006.
UNE,corresponentsalescondicionsparticularsdelstubssegonsmaterialemprat.UNE19047:1996,UNE
EN1057:1996,UNE19049Ͳ1:1997,UNEEN545:1995,UNEEN1452:2000,UNEENISO15877:2004,UNE
EN12201:2003,UNEENISO15875:2004,UNEENISO15876:2004,UNEENISO15874:2004,UNE53960
EX:2002,UNE53961EX:2002.
ReglamentoElectrotécnicodeBajaTensión,REBT2002.RD842/2002.
RITE.ReglamentodeInstalacionesTérmicasenlosedificios.RD1027/2007(BOE29.08.2007).
ReglamentodeAparatosaPresión.RD769/1979,97/23/CE.
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de
legionelaeninstalaciones.
ReglamentodeInstalacionesTérmicasenlosEdificios,RITE.RD1751/1998.
Procedimentd actuaciódelesempresesinstalͼladoresͲmantenidoresdelesentitatsd inspeccióicontrol
idelstitularsenlesinstalͼlacionsreguladespelreglamentd instalͼlacionstèrmiquesenelsedificis(RITE)
ilessevesinstruccionstècniquescomplementaries.O3.06.99.
Espesoresmínimosdeaislamientotérmico.RITEITEͲ03.1.
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EficienciaEnergéticadelosedificios.Directiva2002/91/CE
Requisitosmínimosderendimientodelascalderas.RD275/1995.
ReglamentodeAparatosqueUtilizanCombustiblesGaseosos.D1651/1974.
Reglamentotécnicodedistribuciónyutilizacióndecombustiblesgaseososysusinstruccionestècnicas
complementarias.RD919/2006.
UNE
UNEͲENISO140Ͳ4:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreoentrelocales.
UNEͲENISO140Ͳ5:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreodeelementosdefachadasyde
fachadas.
UNEͲENISO140Ͳ7:Medicióndelaislamientoacústicoenlosedificiosydeloselementosdeconstrucción.
Parte7:Medicióninsitudelaislamientoacústicodesuelosalruidodeimpactos.
UNEͲENISO717:Evaluacióndelaislamientoacústicoenlosedificiosyloselementosdeconstrucción.
UNEͲENISO717Ͳ1:Aislamientoaruidoaéreo.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylostérminos
deadaptaciónalespectro.
UNEͲENISO717Ͳ2:Aislamientoalruidodeimpactos.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylos
términosdeadaptaciónalespectro.

1.1Instalͼlacióinterior
Conjuntd elementsquecomposenlainstalͼlacióapartirdelaclaudepasgeneralfinsal aixeta.Laseva
funcióésladedistribuirl aiguadinsl edificifinsalpuntdeconsum.
Elsmaterialsqueesfacinserviralainstalͼlacióenrelacióamblasevaafectacióal aiguaquedistribueix,
s haurand ajustaralsrequisitsexigitsenelDBͲHS4,punt2.1.1quefareferènciaalaqualitatdel aigua.

Components
Per a la instalͼlació de l aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula antiͲ
retorn,claudesortida.
Enelrecintedecomptadors:desguàs,clausdepas,comptador,claudeprova,purgador.
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament
d aigua.
Tubsdemetallscom:coure,acerinoxidable,acergalvanitzatifosadúctil.
Tubsdeplàsticcom:Polietilèd altaobaixadensitat,Polietilèreticulat(PEͲX),Polipropilè(PP),Polibutilè
(PB),MulticapaoPVCnoplastificat.Aïllamentsdetubsperevitarcondensacions.
Dipòsitsacumuladors.Claud aparelliaixetes
Peralainstalͼlaciódel aiguacalentasanitària(ACS):Enelcasquelaproducciósiguigeneralenl edificihi
pothavercomptadord ACSperacadaabonat.
Tubsdemetall:coure,acerinoxidable.Estàprohibitl aluminiocanonadesambcontingutdeplom.
Tubsdeplàstic:Polietilèreticulat(PEͲX),Polipropilè(PP),Polibutilè(PB),MulticapaoPVCnoplastificat.
Aïllamentstèrmics:delstubsperevitarpèrduestèrmiques.
Escalfadorinstantanid ACSagas:CalderaperACS:PottenirunacarcassaperaintegrarͲsecomunaparell
mésalacuina.Podenserestanquesoatmosfèriques.
Dipòsitsacumuladorsd ACS.
Termoelèctric:Teunaresistènciaelèctricaenelseuinteriorqueescalfal aiguaperefecteJoule.

Característiquestècniquesmínimes.
Els materials que s utilitzin a la instalͼlació, en relació amb la seva afectació a l aigua que subministren,
s haurand ajustaralsrequisitsdelanormativalegalvigent.
EsdisposarandevàlvulesantiͲretorncombinadesambclausdebuidatperevitarlainversiódelsentitdel
flux,enelssegüentsllocs:Desprésdecomptadors,enlabasedelstubsascendents,abansdel equipde
tractament d aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o
climatitzaciósin hihagués.
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la
normativa legal vigent, tant pel que fa a cabal instantani mínim d aigua freda, aigua calenta sanitària i
pressiómínimaenelspuntsdeconsum.
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Enlesxarxesd ACScaldisposard untramderetornperapuntsdeconsummésallunyatsde15m.

Controliacceptació
Comptadors:Cabal,diàmetre.
Tubs,accessorisielementsdelainstalͼlació:elmaterial,lesdimensionsidiàmetresegonsespecificacions
delprojecte.
Aïllaments:materialicaracterístiquesfísiques.
Dipòsitsacumuladors:Capacitat,midaimaterial

Execució
Condicionsprèvies
Engeneral,l execuciódelainstalͼlacióinterioresrealitzaràdemaneraques aconsegueixinelsobjectius
previstosenelprojectesensemalmetrenideteriorarlarestadel edifici,conservantlescaracterístiques
de l aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les
condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instalͼlació així com les millors condicions pel seu
mantenimenticonservació.
Abansdecomençarelstreballsdemuntatge,esfaràunreplanteigpreviquehadeseraprovatperlaD.F.
Tots els elements s han d inspeccionar abans de la seva colͼlocació; han d estar en perfecte estat i no
haverrebutcopsenelseutransport.
Lasevainstalͼlaciónohad alterarlescaracterístiquesdelselements.
Comptadors.Diàmetrenominaligualosuperiora2"hand'anarconnectatsambbrides.Elcomptadorha
dequedarinstalͼlatdinsd'unacambradefàcilaccésiambsuficientsmitjansd'ilͼluminacióid'evacuaciói
impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa d acer inoxidable i connectada a la xarxa de
desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instalͼlar i manipular. Les
connexionsnohandetenirfuites,handeserenroscadesiambjuntdematerialelàstic.Abansidesprés
delcomptadorhadequedarinstalͼladaunaaixetadepasiunavàlvuladeretenciósielcomptadornola
portaincorporada.LaposicióhadeserlafixadaalaD.T.Tolerànciesd'instalͼlació:Posició:±20mm.
Tubs.Éselllocperonval aiguafinsarribaralpuntdeconsumoaixeta.Podenanarvistosoocults.Elstubs
quevaginocultsoencastatsaniranperllocsespecíficsperalseupasambarquetesoregistres.Siaixòno
éspossible,aniranperregatesfetesenparamentsdegruixadequat,senseestarpermèselseupasperun
envàsenzill.Uncopencastats,elstubsesprotegiranacústicament,pertald evitarlatransmissiódesoroll.
DepenentdelmaterialdeltubcalassegurarͲsequeelmediquel envoltanosiguiagressiu,isicaldisposar
d unabeinadeproteccióadequadaquepermetilalliuredilatació.S handepreveureregistresieltraçat
amb pendent per al seu buidatge o purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran
adequadament.Elnombredesuports,tantentramshoritzontalscomverticals,seràeladequatperacada
material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es colͼlocarà el passa mur
corresponent i l espai que quedi s omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques;
resistiranlatracció,obélaxarxaabsorbiràlesdeformacionsambpuntsfixesalllargdelainstalͼlació;es
faran tenint en compte el material i les seves característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la
corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat de la
instalͼlacióescolͼlocaransuportsquanelstubsvaginsuperficials;elssuportsescolͼlocaranaladistància
recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies
necessàriesideseguretatenl encreuamentambd altresserveisitubsdelarestad instalͼlacions.Sifos
necessariesposaransafatesderecollidadecondensacionsenelsencreuaments.Perferlauniódelstubs
nos handeforçarnideformarelsextrems.Cadacopques interrompielmuntatge,caltaparelsextrems
oberts.Eltubnohadequedaraixafatalescorbes.Lasecciódeltubs hademantenirconstantalllargde
totelrecorregut.
Lesconnexionsalaxarxadeserveiesfaranuncoptallatelsubministrament.Uncopacabatelmuntatge
s ha denetejar interiorment i ferͲhi passar aigua per arrossegar les brosses, segonssigui el material del
tub.Silacanonadaésdeplàstic,calferuntractamentdedepuracióbacteriològicidesprèsrentarͲla.
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Aïllament.Éselmaterialderecobrimentqueescolͼlocaperlapartexteriordelstubsperevitarpèrdues
tèrmiques, condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura
d aplicació.Abansdecolͼlocarl aïllament,s'hadenetejarlasuperfíciedeltubdebrosses,d'òxidsod'altres
elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva colͼlocació no ha
d interferirlamanipulaciódelesclausnilesvàlvulesnicapòrgandecomandamentolectura.
Aixetes. És el punt de sortida de l aigua de la instalͼlació. Poden anar muntades encastades o
superficialment.Toteslesaixeteshandequedaranivelladesentotesduesdireccions,alaposicióprevista
enelprojecteicentratambl'especejamentdel'enrajolat.L'alçàriademuntatgedel'elementhadeserla
reflectidaenelprojecteo,enelseudefecte,laindicadaperlaD.F.Hadequedarbenfixadaalseusuport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de
comandament de l'aigua calenta ha d'estar colͼlocat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua
fredaaladretaambeldistintiublau.Tolerànciesd'instalͼlació:Nivell:±10mm.
Claus i vàlvules. És l element que regula el pas de l aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre
tubso,depèndelamida,embridades.Toteslesclausivàlvuleshandequedaranivelladesentotesdues
direccionsalaposicióprevistaenelprojecte.L'alçàriademuntatgedel'elementhadeserlareflectidaen
elprojecteo,enelseudefecte,laindicadaperlaD.F.Hadequedarbenfixadaaltub.
S'hadegarantirl'estanquitatdelesconnexionsambelstubsd'alimentació.
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, colͼlocat amb fixacions murals, ha de quedar fixat
mitjançantquatrepernsde10mmdediàmetre,connectatsambcontraplaquesiencastats80mmenel
suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instalͼlar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu
antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d anar fins a coberta. Les connexions amb els
diferentstubsnohandetenirfuites,calquesiguinrígides,sensesoldaduresdetipustou.Abansidesprés
de l'escalfador s'ha d'instalͼlar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instalͼlació. L'instalͼlador cal
queaportil'actadeposadaenservei.Abansdeferl'acoblamentpersoldadura,s'hadenetejarl'interiori
l'exteriordelbroquetfregantͲloambpaperabrasiu.
Caldera:Uncopsituadahadequedarconnectadaalsdiferentsserveis,demaneraqueelstubsrespectius
noprodueixinesforçosalaconnexiódelacaldera.Sil'electrovàlvulad'entradadecombustiblenotécap
sistemamanualauxiliard'interrupció,calincorporarunavàlvulamanuald'interrupcióalalíniad'arribada
decombustible,apropdelasevaconnexióalacaldera.Alvoltantdelacalderacaldeixarunsespaislliures
per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instalͼlació: posició: ± 20 mm,
aplomat:<=5%.
Dipòsitsiacumuladors.Ésl elementons emmagatzemal aigua.Podenserd aiguafredaocalenta.Abans
de la seva instalͼlació cal replantejar la seva ubicació. Un cop instalͼlat ha de quedar separat dels
paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb
suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el
projecteo,enelseudefecte,laindicadaperlaD.F.S'hadegarantirl'estanquitatdelesconnexionsamb
elstubsd'alimentació,handeserroscadesiambeljuntdematerialelàstic.

Controliacceptació
Instalͼlaciógeneralinterior:característiquesdecanonadesivàlvules.Proteccióiaïllamentdecanonades
tanencastadescomvistes.
Connexionsentretubsiclaus,soldadures,segellats,ancoratges,distànciesentresuports.
Distànciamín.encreuamentsambaltresinstalͼlacions.
Identificació d aparells sanitaris i aixetes. Colͼlocació d aparells sanitaris (es comprovarà l anivellació, la
subjeccióilaconnexió).
Funcionamentd aparellssanitarisiaixetes(escomprovaranlesaixetes,lescisternesielfuncionamentdels
desguassos).
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Verificacions
Provesdelesinstalͼlacions:calferprovaderesistènciamecànicaiestanquitatparcial.Iambduesproves
globals.Lesprovesdepressiónohandevariaralmenysen4hores.Provafinaldetotalainstalͼlaciódurant
24hores.
Simultaneïtatdeconsum,cabalenelpuntmésallunyat.Provadefuncionamentalsaparellsinstalͼlats.
Lesunionsenroscadess'handeprepararambestopa,pastesocintesd'estanquitat.L'enroscada,enelseu
cas,s'hadefersenseforçarnimalmetrelarosca.Had'estarfetalaprovad'instalͼlació.
En instalͼlacions d aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum;
obtenció de cabal exigit a la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani;
Tempsdesortidadel aiguaalatºdefuncionament;mesuradetºalaxarxa;Ambl acumuladoraregim
comprovaciódelestemperaturesdelmateix,enlasevasortidaienlesaixetes.

Amidamentiabonament
ml el tub i l aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s hagin de realitzar,
juntesicomplements,completamentinstalͼlaticomprovat.
utlesclausdepas,dipòsits,filtre,comptador,vàlvulaantiͲretorn,claud aparell,aixetes,dipòsitsicaldera.


2GASNATURAL
Normesd aplicació
RITE.ReglamentodeInstalacionesTérmicasenlosedificios.RD1027/2007(BOE29.08.2007).
Reglamentotécnicodedistribuciónyutilizacióndecombustiblesgaseososysusinstruccionestècnicas
complementarias.RD919/2006.
Aparatosagas.RD1428/1992.
CodiTècnicdel'Edificació.RD314/2006.DBͲHR,Proteccióenfrontdelsoroll.
UNE
UNEͲENISO140Ͳ4:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreoentrelocales.
UNEͲENISO140Ͳ5:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreodeelementosdefachadasyde
fachadas.
UNEͲENISO140Ͳ7:Medicióndelaislamientoacústicoenlosedificiosydeloselementosdeconstrucción.
Parte7:Medicióninsitudelaislamientoacústicodesuelosalruidodeimpactos.
UNEͲENISO717:Evaluacióndelaislamientoacústicoenlosedificiosyloselementosdeconstrucción.
UNEͲENISO717Ͳ1:Aislamientoaruidoaéreo.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylostérminos
deadaptaciónalespectro.
UNEͲENISO717Ͳ2:Aislamientoalruidodeimpactos.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylos
términosdeadaptaciónalespectro.
UNE. UNE 60670Ͳ1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales.Parte1:Generalidadesyterminologia.Tubd acersensesoldaduraUNE36.080,UNE19.040,
UNE19.046.TubdecoureUNE37.141.
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles.BOE:9Ͳ01Ͳ86.
ReglamentoderedesyacometidasdecombustiblesgaseososeInstrucciones"MIG".BOE:6Ͳ12Ͳ74.

2.1Instalͼlacióinterior
Conjuntd elementsquecomposenlainstalͼlacióapartirdelaclaudepasgeneralfinsalpuntdeconsum.
Lasevafuncióésladedistribuirelgasdinsl edificifinsalpuntdeconsum.

Components
Des de presa de xarxa a comptadors: centralització de comptadors, presa de pressió a l entrada, clau
d entrada,reguladordepressióambvàlvuladeseguretat,limitadordecabal,comptador,presadepressió
alasortida.
Desdecomptadorsapuntdeconsum:tub,claud habitatge,presapressiód habitatge,claudeconnexió
del aparellireixetesdeventilació.
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Elstubspodenserde:acernegresensesoldaduraodecoure.Eltubdecourehadeserdesoxidatamb
fòsfor,subministratsenbarra.Nos admetenelstubsdecourerecuitotou,subministratenrotllo.
Els accessoris d unió, reduccions, derivacions, colzes, corbes, connexions per junta plana, etc.. seran
mitjançantsoldadurapercapilͼlaritat.

Execució
Condicionsprèvies
Engeneral l execució de la instalͼlació interior es realitzarà de maneraque s aconsegueixin els objectius
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l edifici. Es procuraran les condicions
necessàriesperalallargadurabilitatdelainstalͼlacióaixícomlesmillorscondicionspelseumantenimenti
conservació.
Abansdecomençarelstreballsdemuntatge,esfaràunreplanteigpreviquehadeseraprovatperlaD.F.
Tots els elements s han d inspeccionar abans de la seva colͼlocació. Han d estar en perfecte estat i no
haverrebutcopsenelseutransport.
Lasevainstalͼlaciónohad alterarlescaracterístiquesdelselements.
Comptadors:Elscomptadorspodenanarambconnexionsroscadesoembridades.Estarancentralitzatsper
escalesenunllocaccessible,visible,seciventilatidemaneraquequedibenfixatielseufuncionament
sigui el correcte. Ha de quedar ben connectada a la xarxa de subministrament i distribució. No s'ha de
colͼlocarencambresd'instalͼlacionssinosónperalseuúsexclusiu.Abansdelcomptadors'hadecolͼlocar
una aixeta de pas de les característiques que requereix la instalͼlació. La posició ha de ser la fixada a la
documentaciótècnica.Alçàriacolͼlocació:<=2,2m.Tolerànciesd'instalͼlació:ͲPosició:±50mm.
Presadepressió,reguladordepressióilimitadordecabal:S'had'instalͼlarenunllocvisible,accessibleide
maneraqueelseufuncionamentsiguielcorrecte.Had'anarconnectatalaxarxa.Launióamblacanonada
ha de ser estanca a la pressió de prova. Ha de quedar feta la prova de la instalͼlació, amb tot en
funcionament.Tolerànciesd'instalͼlació:ͲPosició:±10mm.
Tubs:Eltubéselllocperonvaelgasfinsarribaralpuntdeconsumoclaudepas.Podenanarvistoso
ocults, sota beina o conductes per tal de protegir el seu pas pels llocs que així es consideri necessari o
estiguiprevist.DepenentdelmaterialdeltubcalassegurarͲsequeelmediquel envoltanosiguiagressiui,
sical,disposard unabeinadeproteccióadequadaquepermetilalliuredilatació.Eltraçatdetubsvistoses
faràordenatinet,iesprotegiranadequadament.Acadatubquetravessiunmurescolͼlocaràelpassamur
corresponentil espaiquequedis ompliràambmaterialelàstic.Elstubsesprotegirancontralacorrosió
galvànica,lescondensacionsielsesforçosmecànics.
En el traçat de la instalͼlació es colͼlocaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es
colͼlocaranaladistànciarecomanadaperlaUNEcorresponentpermetentlalliuredilataciódeltub.Caldrà
deixar las distàncies necessàries i de seguretat en l encreuament amb d altres serveis i tubs de la resta
d instalͼlacions.Lasecciódeltubs hademantenirconstantalllargdetotelrecorregut.Lesconnexionsala
xarxadeserveiesfaranuncoptallatelsubministrament.Elsjuntshandeserestancsalapressiódeprova,
han de resistir esforços mecànics. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer
únicamentpermitjàdelsaccessoriscorresponentsaltipus
d'unióambques'executilaconducció.
Clausivàlvules:Ésl elementqueregulaelpasdelgasperdinselstubs.Podenanarmuntadesentretubso
depèn de la mida embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues
direccions,alaposicióprevistaenelprojecte.L'alçàriademuntatgedel'elementhadeserlareflectidaen
elprojecteo,enelseudefecte,laindicadaperlaD.F.Hadequedarbenfixadaaltub.
S'hadegarantirl'estanquitatdelesconnexionsambelstubsd'alimentació.

Controliacceptació
Comptadors:S'hadenetejarl'interiordelsbroquetsd'empalmamentalaxarxa.S'hadecomprovarqueles
rosques, les brides, els junts i els cargols estiguin en bon estat. Ha d'estar feta la prova d'instalͼlació.
Dimensionsiventilaciódel armaridecomptadors.
Tubs,accessorisielementsdelainstalͼlació:elmaterial,lesdimensionsidiàmetresegonsespecificacions
deprojecte.
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Connexionsentretubsiclaus,soldadures,segellats,ancoratgesidistànciesentresuports.Distànciamín.
encreuaments amb altres instalͼlacions. Passos de murs i forjats (colͼlocació de passatubs i beines).
Distribucióinterioriexteriordecanonada.Vàlvulesicaracterístiquesdemuntatge.

Verificació
Provesdeserveialstubs:calferprovadepressió,d estanquitat,resistènciamecànicaicomprovaciódela
xarxasotapressió.
Provadefuncionamentalsaparellsinstalͼlats.Had'estarfetalaprovad'instalͼlació.

Amidamentiabonament
ml el tub, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s hagin de realitzar, juntes i
complements,completamentinstalͼlaticomprovat.
utlesclausivàlvulesdepas,comptador,reguladordepressió,presadepressió.


SUBSISTEMAEVACUACIÓ

1LÍQUIDS
Normesd aplicació
CodiTècnicdel Edificació.RD314/2006.DBHS5,Evacuaciód'aigüesresidualsiNormesdereferènciade
l ApèndixC.DBͲHR,Proteccióenfrontdelsoroll.
Criterisambientalsid'ecoeficiènciaenelsedificis.D21/2006.
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000.
TuberíasdePVCsegúnnormesUNEEN1329Ͳ1:1999,UNEEN1401Ͳ1:1998,UNEEN1453Ͳ1:2000,UNEEN
1456Ͳ1:2002, UNE EN 1566Ͳ1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852Ͳ1:1998.
TuberíasdegressegúnnormaUNEEN295Ͳ1:1999.TuberíasdehormigónsegúnnormaUNE127010:1995
EX.

UNE
UNEͲENISO140Ͳ4:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreoentrelocales.
UNEͲENISO140Ͳ5:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreodeelementosdefachadasyde
fachadas.
UNEͲENISO140Ͳ7:Medicióndelaislamientoacústicoenlosedificiosydeloselementosdeconstrucción.
Parte7:Medicióninsitudelaislamientoacústicodesuelosalruidodeimpactos.
UNEͲENISO717:Evaluacióndelaislamientoacústicoenlosedificiosyloselementosdeconstrucción.
UNEͲENISO717Ͳ1:Aislamientoaruidoaéreo.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylostérminos
deadaptaciónalespectro.
UNEͲENISO717Ͳ2:Aislamientoalruidodeimpactos.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylos
términosdeadaptaciónalespectro.
InstruccióndeHormigónEstructural,EHE.RD2661/1998.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden
15/09/1986.
Norma5.1.ͲIC:Drenaje.Orden21/06/1965.
Instruccióndecarreteras5.2ͲIC:Drenajesuperficial.Orden14/05/1990.
Pecesd'acergalvanitzat:
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden
6/02/1976,OrdenFOM/1382/2002.
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados,aplicadosamaterialesmanufacturadosdehierroyacero.UNE37501:1988Galvanizaciónen
caliente.Característicasymétodosdeensayo.
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Canalexteriord'acergalvanitzat:
UNE.UNE36130:1991Bandas(chapasybobinas),deacerobajoencarbono,galvanizadasencontinuopor
inmersiónencalienteparaconformaciónenfrio.Condicionestécnicasdesuministro.
Sobrellitd'assentamentdeformigó:
InstruccióndeHormigónEstructural,EHE.RD2661/1998.
UNE. UNEͲEN 1451Ͳ1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales(abajayaaltatemperatura)enelinteriordelaestructuradelosedificios.Polipropileno(PP).
Parte1:Especificacionesparatubos,accesoriosyelsistema.
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329Ͳ1:1999, UNE EN 1401Ͳ1:1998, UNE EN 1453Ͳ1:2000,
UNEEN1456Ͳ1:2002,UNEEN1566Ͳ1:1999.TuberíasdehormigónsegúnnormaUNE127010:1995EX.Real
Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE). UNEͲEN 1451Ͳ1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales(abajayaaltatemperatura)enelinteriordelaestructuradelosedificios.Polipropileno(PP).
Parte1:Especificacionesparatubos,accesoriosyelsistema.

1.1Recollidad aigüesgrises,negresipluvials
Conjuntd elementsquecomposenlainstalͼlacióinteriorabansdelaconnexióalaxarxadesanejament.La
xarxainteriordel edificihauràdesersempreseparativaenpluvialsinegres.

Components
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells,
bonerasifònicaopericonssifònics.
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l aparell sanitari amb el baixant més
proper.PodenserdePVCopolipropilè.
Colͼlectors:Tubsambrecorreguthoritzontal.Podenserde:PVCopolipropilè.Aniranpenjatsdelforjat.
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per
aigüespluvialspodenserdecoure,planxad acergalvanitzat,zincoambpecesdeceràmica.
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d aigües residuals com a la pluvial. Poden ser
primària,secundària,terciàriaiambvàlvulesd aireacióͲventilació.
Canals:Corresponaltraçathoritzontaldelarecollidad aigüespluvials.Podenserdecoure,planxad acer
galvanitzat,zincoambpecesdeceràmica.
Pericons:Podenserdepas,apeudebaixantosifònics.
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les
cobertes.
Separadordegreixos:S utilitzaràperseparargreixos,olisi/ofangsqueprocedeixindecuinesogaratges.
Sistemadebombeigisobreelevació:S instalͼlaràquanhihagipartdelainstalͼlacióinteriorototapersota
delacotadelpuntdeconnexióalaxarxadesanejament.
Vàlvules antiretorn de seguretat: S instalͼlaran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa
exteriordesanejamentessobrecarregui.Essituaranenllocsdefàcilaccéspelseuregistreimanteniment.

Característiquestècniquesmínimes.
Resistènciaal agressivitatdelesaigües,impermeabilitattotalalslíquidsigasos,resistènciaalescàrregues
externes,flexibilitatperabsorbirmoviments.

Controliacceptació
Tubs,unionsiaccessoris:elmaterialielseuacabat,dimensionsidiàmetresegonsespecificacions.
Pericons,pousitapesderegistre:disposició,material,dimensions.
Emmagatzematge:Lespeceshand'estarapiladesenposicióhoritzontalsobresuperfíciesplanesienllocs
protegitscontraimpactes.
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Execució
Condicionsprèvies
Engeneral l execució de la instalͼlació interior es realitzarà de maneraque s aconsegueixin els objectius
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l edifici, evitant sorolls molestos,
procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instalͼlació així com les millors
condicionspelseumantenimenticonservació.
Abansdecomençarelstreballsdemuntatge,esfaràunreplanteigpreviquehadeseraprovatperlaD.F.
Tots els elements s han d inspeccionar abans de la seva colͼlocació. Han d estar en perfecte estat i no
haverrebutcopsenelseutransport.
Lasevainstalͼlaciónohad alterarlescaracterístiquesdelselements.

Tancamentshidràulics.
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i
connexionsperaldesguàsil'aparellsanitarienelsseusextrems.Eltancamenthidràulicdelsifóhadetenir
unaalçàriamínimade50mm.Nohadeteniresquerdes,porus,zonesressequesnid'altresdesperfectes
superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al
suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de
quedaralmateixnivellqueelpaviment.Eljuntentreelpavimentilacaixasifònicahadequedarcobert
perlatapa.Siésambreixetalacarasuperiordelareixetahadequedaralmateixnivellqueelpaviment.
LaposicióhadeserlafixadaalaD.T.Bonerasifònica:Laboneras'hadesoldarsobreunreforçdelàmina
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfantͲla prèviament en la zona corresponent al
perímetredelabonera,ifixantͲlaapressiósobrelalàmina.Elmorterhadeformarunamesclahomogènia
que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és
absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per
colͼlocarhandetenirlahumitatnecessàriapertalquenoabsorbeixinl'aiguadelmorter.L'arrebossats'ha
d'aplicarpressionantambforçasobrel'obradeceràmicaquanaquestaobrahagiaconseguitel70%dela
resistènciaprevista.Abanss'had'humitejarlasuperfície.
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les
distànciessuperiorsa70cm.Elramalnohadetenir,enelsentitdelrecorregutdescendent,reduccionsde
seccióencappunt.Elpasatravésd'elementsestructuralshadetenirunafranquíciaentre10i15mmque
s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instalͼlats mai no han de ser horitzontals o en
contrapendent.Pendent:>=2,5%.Radiinteriordelescurvatures:>=1,5xDtub.Elprocésd'instalͼlacióno
had'alterarlescaracterístiquesdel'element.
Colͼlectors:Penjatsdesostre.Elclaveguerómuntathadequedarfixatsòlidamental'obra,ambelpendent
determinatperacadatram.Hadeserestancaunapressió>=2kg/cm2.Elstubss'handesubjectarper
mitjàd'abraçadores,repartidesaintervalsregulars.Elstramsmuntatsmainohandeserhoritzontalsoen
contrapendent.Pendent:>=2%.Distànciaentrelesabraçadores:<=150cm.Franquíciaentreeltubiel
contratub:10Ͳ15mm.Nos'handemanipularnicorbarelstubs.Elscanvisdireccionalsilesconnexions
s'handeferpermitjàdepecesespecials.Totselstallss'handeferperpendicularmental'eixdeltub.
Baixants:Elbaixantmuntathadequedaraplomatifixatsòlidamental'obra,peròseparatdelparament
pertaldepermetreferposteriorsreparacionsoacabatsiperevitarquelespossiblescondensacionsdel
tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores
encastables.Elpesd'untubnohadegravitarsobreeltubinferior.Lesunionsentreelstubss'handefer
seguintlesinstruccionsdelfabricant.Lesunionsentrelespecesdeceràmicas'handeferambmorter.El
baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els
baixantsvanvistosiespreveuuncertriscd impacteesprotegiranadequadamentperaaquestfi.Elpasa
travésd'elementsestructuralss'hadeprotegirambuncontratubdesecciómésgran.Lafranquíciaentre
eltubielcontratub,ientreeltubilavalonas'had'ataconarambmassilla.Sil alçadadelbaixantésdemés
de10plantes,caldràinterromprelasevaverticalpertaldedisminuirl impactedecaiguda.Ladesviacióes
farà amb peces especials i l angle de desviació serà de 60º. Els trams instalͼlats mai no han de ser
horitzontalsoencontrapendent.Nombred'abraçadorespertub:>=2.Distànciaentrelesabraçadores:<=
150cm.Tolerànciesd'execució:desplomsverticals:<=1%,<=30mm.Peraferlauniódelstubsnos'han
deforçarnideformarelsextrems.Nos'handemanipularnicorbarelstubsdePVC,planxa,zinc,titanio
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coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb
unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer
perpendicularmental'eixdeltub.Lespecesdeceràmicahandetenirlahumitatnecessàriapertalqueno
absorbeixinl'aiguadelmorter.
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és
primàriatindràelmateixdiàmetrequeelbaixantqueserveixiportaràl accessoriestàndardquegaranteixi
l estanquitat permanent del remat entre l impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el
diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que
serveix.Silaventilacióésterciàriaeldiàmetredelacolumnaéselcorresponentalataula4.11delDBͲHS5
deSalubritatdelCTE.
Canals: Generalitats. La colͼlocació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del
recorregut. El seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces
especials.Mais'handeferperescalfamentodeformaciódelacanal.Launióentreelstramsdelacanal
s'hadeferdemaneraqueenquediasseguradal'estanquitat.Launióentreelstramsdelacanals'hadefer
apressióambpecesdelmateixmaterial.Lesunionsentrelescanalsielsbaixantshand'anarsoldadesamb
soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa.
L encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del
recorregutdel'aigua.Elsjuntsdedilatacióhandeserestancs.Lesplanxeshandequedarcolͼlocadesde
formaqueespuguinmourelliuremententotselssentits,respecteelsuport.Lesfixacionshandeserde
metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb
estany.Lesunionsentrelescanalsielsbaixantshand'anarsoldades,ambsoldadurad'estany,alacanalde
planxadezinc.Distànciaentresuports<=50cm,entrejuntsdedilatació<=600cm.Encavalcamententre
làmines a la canal de planxa: 5cm. S'ha d'evitar el contacte directedela planxadecoure amb el ferro,
zinc,alumini,acergalvanitzatofosailafustadecedre.S'had'evitarelcontactedirectedelaplanxadezinc
oplomambelguix,elsmortersdecimentpòrtlandfrescosilesfustesdures.Enelcasdelzinc,amés,cal
evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte
directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure,
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2
mm/m,±10mm/total,encavalcamententreleslàminesenlacanaldeplanxa:±2mm.Pecesceràmiques.
Lespeceshandecavalcarentreelles;lavoradelapecaencontacteambelràfechadequedarencastada
persotadelespecesqueformenelràfecicolladaalsuportambmorter.Elsentitd encavalcamenthade
protegirl'elementdelsventsdominantsidelrecorregutd'aigua.Encavalcamentdelespeces:>=10cm.
Tolerànciesd'execució:encavalcaments:Ͳ0mm,+20mm.Lespecespercolͼlocarhandetenirlahumitat
necessàriapertalquenoabsorbeixinl'aiguadelmorter.Quans'hagindetallarpeces,eltallhadeserrecte
i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10
mm/total;PVC,ceràmica:±5mm/m,±10mm/total.
Pericons:Had'estarformatambparetsdepecesceràmiques,sobresoleradeformigó.Elspericonsamb
tapafixahand'estartapatsambencadellatceràmiccollatambmorter.Lasolerahadequedarplanaial
nivellprevist.Enelspericonsnosifònics,lasolerahadeformarpendentperaafavorirl'evacuació.Enel
puntdeconnexióhad'estaralmateixnivellquelapartinferiordeltubdedesguàs.Lesparetshandeser
planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de
colͼlocaratrencajuntilesfiladeshandeserhoritzontals.Lasuperfícieinteriorhadequedarrevestidaamb
unarrebossatdegruixuniforme,benadheritalaparetiacabadaambunlliscatdepastadepòrtland.El
revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar
arrodonits.Elpericóha d'impedir la sortida degasos a l'exterior. Gruix de la solera:>= 10 cm. Gruix de
l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies
d'execució:aplomatdelesparets:±10mm,planordelafàbrica:±10mm/m,planordel'arrebossat:±3
mm/m.Lespecesceràmiquespercolͼlocarhandetenirlahumitatnecessàriapertalquenoabsorbeixin
l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan
aquestaobrahagiaconseguitel70%delaresistènciaprevista.Abanss'had'humitejarlasuperfície.
Boneres:Latapaielsseusaccessorishandequedarcorrectamentcolͼlocatsisubjectatsalabonera,amb
els procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable
noméshadecavalcarsobrelaplataformadebasedelabonera,inohadepenetrardinsdeltubd'aquesta.
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Laboneradefosacolͼlocadaambmorter,hadequedarenrasadaambelpavimentdelterrat.Labasedela
bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma
termoplàsticas'hadefixaralbaixantambsoldaduraquímica.Tolerànciesd'execució:nivellentrelabonera
de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h.
Elementsdegomatermoplàstica.Laboneras'hadesoldarsobreunreforçdelàminabituminosa,queha
d'estaradheridaalasolera,escalfantͲlaprèviamentenlazonacorresponentalperímetredelabonera,i
fixantͲla a pressió sobre la làmina. Element colͼlocat amb morter. El morter ha de formar una mescla
homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el
suportésabsorbents'had'humitejarabansd'estendreelmorter.Canalderecollidaambreixadedesguàs:
Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar
aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la colͼlocació del
bastimentidelareixaenrasatsambelpavimentozonaadjacentsensesobresortird'ella.Elforatperal
pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de
residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m,
escairat:±5mmrespecteelrectangleteòric.Reixa.Elbastiment,olareixafixa,hadequedarbenassentat
sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb
potesd'ancoratge.Lapartsuperiordelbastimentidelareixahandequedaralmateixplaqueelpaviment
perimetral,ambelseupendent.Lareixanofixa,hadequedarrecolzadasobreelbastimentatotelseu
perímetre. La reixa colͼlocada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per
impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies
d'execució:guerxament:±2mm,nivellentreelbastimentolareixaielpaviment:Ͳ10mm,+0mm.El
procés de colͼlocació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel
material.
Separadordegreixos:Pericóseparadord hidrocarburs.Hadequedaranivellatifixatsòlidamentalsuport
oalabase.Hadeserestablealescàrreguesestàtiquesidinàmiquesalesqueestaràsotmèsencondicions
deservei.Lestapesderegistrehandeseraccessiblesihandepermetrelesoperacionsdemanteniment,
neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el
muntatgeéssoterrat:Lacarasuperiordelatapahadequedaralmateixnivellqueelpaviment.Eljunt
entreelpavimentilacaixasifònicahadequedarcobertperlatapa.
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el
motor a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix
diàmetrequeeltubd'impulsiódelabomba.Labombahadequedaralfonsdelpouambelmotorala
superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paralͼlela a l'eix des de la
bombafinsalasuperfície.Lescanonadesnohandetransmetrecaptipusd'esforçalabomba.Lesunions
handesercompletamentestanques.S'hadecomprovarsilatensiódelmotorcorresponaladisponibleisi
giraenelsentitconvenient.L'estanquitatdelesunionss'haderealitzarmitjançantelsjuntsadequats.
Vàlvulesantiretorndeseguretat:Lavàlvulahadequedardemaneraqueelsentitdecirculaciódelfluid
sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de
deixarconnectadaalaxarxacorresponent.Lesconnexionshandeserestanquesalapressiódetreball.La
posicióhadeserlareflectidaalaD.T.o,enelseudefecte,laindicadaperlaD.F.Tolerànciesd'instalͼlació:
posició: ± 30mm. Si va muntada en pericó, la distànciaentre la vàlvula i el fons del pericó hade ser la
necessàriaperquèpuguigirarelcosuncopdesmuntatl'eixd'accionamentdelsistemadetancament.Siva
muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui
girarelcosuncopdesmuntatl'eixd'accionamentdelsistemadetancament.Lesunionsamblacanonada
handequedarsegelladesmitjançantcintesd'estanquitatadequades.L'enroscada,enelseucas,s'hade
fersenseforçarnimalmetrelarosca.Abansdelainstalͼlaciódelavàlvulas'handenetejarl'interiordels
tubsilesrosquesd'unió.Elsprotectorsdelesrosquesambquevanproveïdeslesvàlvulesnoméss'hande
treureenelmomentd'executarlesunions.
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Controliacceptació
Connexions,soldadures,segellats,ancoratgesidistànciesentresuports.
Distànciamín.encreuamentsambaltresinstalͼlacions.
Comprovacióde:vàlvulesdedesguàs,muntatgedesifonsindividualsipotssifònics,muntatgedecanalsi
embornals,pendentsdelscanals,baixantsixarxadeventilació.

Verificacions
Execuciódexarxesdepetitaevacuació.Provesd estanquitatparcialitotal,alsaparells,verificanttemps
dedesguàs,elssifons,sorollsicomprovaciódelstancamentshidràulics.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous
s omplirand aiguapercomprovarl estanquitat.Lesprovesd estanquitattotalespodenferambaigua,aire
ofum.

Amidamentiabonament
mltubspetitaevacuació,colͼlectors,baixants,canals,canalsambreixa.
utpericons,boneres,separadorsdegreixos,bombes,vàlvules.


2FUMSIGASOSDECOMBUSTIÓ
Conjunt d elements que composen la instalͼlació per la evacuació de fums i gasos resultants de la
combustióenaparellsdecalefacciói/oaiguacalenta,d úsnoindustrial.

Normesd aplicació
CodiTècnicdel Edificació.RD314/2006.DBHS3Qualitatdel aireinterior.DBͲHr,Proteccióenfrontdel
soroll.
RITE.ReglamentodeInstalacionesTérmicasenlosedificios.RD1027/2007(BOE29.08.2007).
Especificacionestécnicasdechimeneasmodularesmetálicasysuhomologación.RD2532/1985.
UNE.UNE100101:1984Conductosparatransportedeaire.Dimensionesytolerancias.UNE100102:1988
Conductosdechapametálica.
Espesores. Uniones. Refuerzos. UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE
100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. UNE 123001:1994
Chimeneas.Cálculoydiseño.UNE123002:1995Chimeneas.Chimeneasmodularesmetálicas.
Reglamentotécnicodedistribuciónyutilizacióndecombustiblesgaseososysusinstruccionestècnicas
complementarias.RD919/2006.
UNE
UNEͲENISO140Ͳ4:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreoentrelocales.
UNEͲENISO140Ͳ5:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreodeelementosdefachadasyde
fachadas.
UNEͲENISO140Ͳ7:Medicióndelaislamientoacústicoenlosedificiosydeloselementosdeconstrucción.
Parte7:Medicióninsitudelaislamientoacústicodesuelosalruidodeimpactos.
UNEͲENISO717:Evaluacióndelaislamientoacústicoenlosedificiosyloselementosdeconstrucción.
UNEͲENISO717Ͳ1:Aislamientoaruidoaéreo.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylostérminos
deadaptaciónalespectro.
UNEͲENISO717Ͳ2:Aislamientoalruidodeimpactos.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylos
términosdeadaptaciónalespectro.

Components
Conductes:Podenserdexapad acergalvanitzat,acerinoxidable,aluminirígidoflexible.
Xemeneies:Podenestarformadesperconductesmetàlͼlicsdexapad acergalvanitzat,acerinoxidable,etc.
Barretdexemeneia:Elementfinaldesortidadefumsdelaxemeneia.

Característiquestècniquesmínimes.
Lesnecessàriesperelcorrectefuncionamentdelscomponentsdelainstalͼlació.
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Controliacceptació
Conductes,xemeneiesibarret:Dimensionsimaterial.

Execució
Conductes:Generalitats.LasituaciódelconductehadeserlareflectidaalaD.T.olaindicadaperlaD.F.Els
conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. Els
conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instalͼlacions mecàniques o
elèctriquesnisertravessatsperaquestes.Elsistemadesuportd'unconductehadetenirlesdimensions
delselementsqueelconstitueixenihad'estarespaiatdetalmaneraquesiguicapaçdesuportar,sense
cedir,elpesdelconducteidelseuaïllamenttèrmic,sieselcas,aixícomelseupropipes.Sielsconductes
estanpenjatsdelsostre,eltirantverticalhadetenirunadesviació<=10°respectealavertical.Elssuports
s'han de colͼlocar a prop de les unions entre els trams. Les unions entre els conductes s'han de fer
mitjançantmaniguetsd'unióis'handesegellar.Lesunionsentreelsaccessorisielsconductess'handefer
directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha
d'introduirdinsdelconducte1o2cm.Sieltubhad'anarrevestitambunconducted'obra,calquehihagi
una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub per a facilitar la circulació de l'aire. El pas a través
d'elementsestructuralsidetancaments'hadeferambpassamursd'undiàmetre,comamínim,4cmmés
granqueeldiàmetredelconductesil'elementésdematerialincombustibleisil'elementéscombustible
el diàmetre del passa murs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha
d'omplirambmaterialincombustible.Elsconductesverticalsessuportaranpermitjàdeperfilsaunsostre
oaunaparetvertical.Lafixaciódelsconductesalsmaniguetsd'uniós'haderealitzarmitjançantcargols
autoroscants o reblons. Distància màxima entre suports horitzontals (UNE 100Ͳ103): Ha de complir la
distànciamàximapermesaentresuportsverticals:peraconductesdefinsa800mmdediàmetre:=<8m,
peraconductesdediàmetressuperiorsa800mm:=<4m.Tolerànciesd'instalͼlació:aplomat:2/1000,<=
15 mm. Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada: distancia entre suports:
tramshoritzontals:<=3,5m,tramsverticals:<=8m.Conductesd'aluminiflexible:distànciaentresuports:
tramshoritzontals:<=1,5m,tramsverticals:<=3m.Sieltubflexibled'aluminiessubministracomprimit
calestirarͲloaproximadamentfinsacincvegadesperainstalͼlarͲlo.Elsradisdecurvaturamínimshande
ser iguals al diàmetre exterior. Abans decomençar els treballs de muntatge, es farà un replanteigprevi
quehadeseraprovatperlaD.F.Elsconductess'hand'inspeccionarinetejarabansdelasevacolͼlocació.
Xemeneies:Generalitats:LaposicióhadeserlareflectidaalaD.T.o,enelseudefecte,laindicadaperla
D.F. La xemeneia no ha d'anar travessadaper cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja
siguinsuports,tubsd'altresinstalͼlacions,etc.Nopottravessartancamentstallafocsdel'edifici.Hadeser
totalmentindependentdelselementsestructuralsidetancamentdel'edifici,alqueaniràunidaúnicament
atravésdelssuports,dissenyatsperpermetrelalliuredilataciódelaxemeneia.Lesxemeneiesquetinguin
un recorregut per l'interior de l'edifici han d'estar situades a dintre d'una caixa d'obra hermèticament
tancadacapalslocalsperonpassi.Lesparetsdelacaixatindranunaclassificaciórespectelareaccióalfoc
determinadad'acordamblanormaUNEͲEN13501Ͳ1,iunaresistènciaacústicade40dBcomamínim.Es
procuraràquelacambrad'airequequedaentrelesparetsdelaxemeneiaidelacaixad'obraestiguien
comunicacióambl'ambientexterior.Estindràespecialcuradequelacaixadelaxemeneianoperdilaseva
continuïtatenelspuntsd'encontreambelssostres,pasatravésdelacobertaialtressingularitatsdela
construcció. Diferència temperatura superficial parets pròximes i temperatura ambient: <=
5°C.Temperatura superficial parets pròximes: <= 28°C. Toleràncies d'instalͼlació: aplomat: 2/1000, <= 15
mm.Tramhoritzontal:Hadeserelméscurtpossibleifàcilmentaccessibleentotalasevallargàriapertal
defacilitarͲnelesoperacionsdeneteja.Hadetenirunpendentmínimdel3%capalaconnexióambel
tram vertical o el generador per tal de facilitar la recollida dels condensats que es formen durant les
arrencades.S'hand'evitar,enlamesuradelpossible,elscanvisdedireccióeneltramhoritzontal.Quan
aquests siguin imprescindibles, es dissenyaran amb un radi de curvatura igual o superior al diàmetre
hidràulicdelacanonadaenaquesttram.Elscanvisdeseccióesfaranambpecesexcèntriquesamblaseva
generatriusuperiorenrasadaamblarestadeltram.L'anglededivergènciahadeserinferiora15°.Tram
vertical:Launióentreeltramhoritzontali/oinclinatielverticalesfaràpreferentmentambunapeçaenT
ambanglesobrelahoritzontalentre30°i60°,pertald'evitarlaformaciódeturbulències.Labasedeltram
verticaldisposaràd'unazonaderecollidadesutge,condensatsiaiguadepluja,proveïdad'unregistrede
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netejaiunmaniguetdedrenatgede20mmdellargàriacomamínim.Aquestmaniguetesconnectaràala
xarxadesanejamentmitjançantuntub.Eneltramverticals'evitaranelscanvisdedireccióidesecció.Si
sónnecessaris,elscanvisdedireccióesfaranambradisdecurvaturaigualsosuperiorsa1,5vegadesel
diàmetrehidràulicdelacanonadaenaquelltram,ielscanvisdeseccióambanglesdedivergènciaigualso
inferiorsa15°.Bocadesortida:Labocadesortidadefumsal'exterioressituaràdemaneraques'evitila
contaminació produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per
persones. La xemeneia ha de complir les distàncies mínimes des de la seva boca (sense considerar el
capellet)alsobstaclesmésproperssegonslesespecificacionsdelanormaUNE123Ͳ001Ͳ94.Elcapelletha
d'afavorirl'ascensiólliuredelacolumnadefums.Accessoris:S'handepreveureregistresdenetejaacada
canvidedirecció,exceptuantlasortidadelescalderes. Elsregistreshand'estarsituatsallocsfàcilment
accessibles.Laxemeneiahadedisposard'orificisdemesuraicontroldelescondicionsdelacombustióen
elssegüentspunts:alasortidadecadageneradoriaunadistànciaentre1i4mdelabocadesortida.
Barretdexemeneia:Abansdecomençarelstreballsdemuntatge,esfaràunreplanteigpreviquehadeser
aprovatperlaD.F.Elmuntatges'hadeferseguintlesinstruccionsdelaD.T.delfabricant.S'hadeseguirla
seqüènciademuntatgeproposadapelfabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colͼlocació. S'ha de comprovar que les
característiquestècniquesdelsaccessoriscorresponenalesespecificadesalprojecte.Lasevainstalͼlació
nohad'alterarlescaracterístiquesdelselements.

Controliacceptació
Comprovacióde:ventiladors,característiquesiubicació;muntatgedeconductesireixes.
Provesd estanquitatd uniódeconductes,mesurad aire.
Pel sistema d extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i
accionamentdavantlapresènciadefum.Postaenmarxamanualiautomàtica.

Verificacions
Conductes:Uniódelespecesisubjecció.
Xemeneies:Aplomat,alçadaisubjecció.
Barretdexemeneia:Subjecció.
Amidamentiabonament
Conductes i xemeneies: Per metre lineal de llargària instalͼlada, amidada segons les especificacions del
projecte,entreelseixosdelselementsodelspuntsperconnectar.Aquestscriterisinclouenlespèrduesde
materialcorresponentsaretalls.


3SÒLIDS
Conjunt d elements que composen la instalͼlació per a la evacuació de residus de tipus domèstic,
mitjançantconducciópergravetat.
Eltrasllatdelvidrenoespotrealitzarperaquestsistemadetrasllatperconductevertical.

Normesd aplicació
Codi Tècnic de l Edificació.RD314/2006.DB HS2Recollida i evacuació de residus.DB HS 3 Qualitat de
l aireinterior.DBͲHR,Proteccióenfrontdelsoroll.
UNE
UNEͲENISO140Ͳ4:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreoentrelocales.
UNEͲENISO140Ͳ5:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreodeelementosdefachadasyde
fachadas.
UNEͲENISO140Ͳ7:Medicióndelaislamientoacústicoenlosedificiosydeloselementosdeconstrucción.
Parte7:Medicióninsitudelaislamientoacústicodesuelosalruidodeimpactos.
UNEͲENISO717:Evaluacióndelaislamientoacústicoenlosedificiosyloselementosdeconstrucción.
UNEͲENISO717Ͳ1:Aislamientoaruidoaéreo.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylostérminos
deadaptaciónalespectro.
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UNEͲENISO717Ͳ2:Aislamientoalruidodeimpactos.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylos
términosdeadaptaciónalespectro.

Components
Conductesverticals:HaurandesermetàlͼlicsodequalsevolaltrematerialdeclasseresistentalfocA1.
Aspiradorsestàtics:Estanformatsperpecesprefabricadesdeformigó,ceràmiquesoplàstics.
Comportad abocament:S utilitzaperferl abocamentdelabrossadesdelesdiferentsplantes.
Comportadeneteja:S utilitzaperalanetejaperiòdicadelaconducció.
Tremujao!tolva":Elementfinalons emmagatzemalabrossaabansd abocarͲlaalscubellscolͼlectius.

Característiquestècniquesmínimes.
Verticalitatdelsconductes,ajustamentdelescomportes.

Controliacceptació
Conductes,aspiradorsicomportes:Dimensionsimaterial.
Execució
Conductes verticals: El material utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i
resistent als cops. Les superfícies de l interior hauran de ser llises i amb la resistència al foc segons
normativalegalvigent.Elsconductesessepararandelarestadel edificiambmursderesistènciaalfocEIͲ
120.Tindranundiàmetreinteriordecomamínim45cm.Esdisposaranverticalmentielscanvisdedirecció
respecte la vertical no seran superiors als 30º. Per evitar els sorolls per a una velocitat excessiva es
disposarandecanvisdedirecciósegonselDBͲHS2delCTE.Sis utilitzenconductesprefabricats,s hauran
de subjectar als elements estructurals o als murs mitjançant brides o abraçadores, una a cada unió i la
resta a una distància no superior a 1,50m. Els conductes que vagin per gravetat es ventilaran amb
aspiradorsestàticsenlasevapartsuperior;enaquestaparthihauràunapresad aiguaambràcordperuna
mànegaiunacomportaperlanetejasuperior.Elsconductesdelssistemesneumàticsesconnectaranaun
conducte de ventilació d una secció no inferior a 350cm². L alçada lliure de l extrem superior haurà de
seguirlesespecificacionsdel article2.2delDBͲHS2.Sielsconductessónprefabricatsessubjectaranals
elementsestructuralsoalsmurssuportambbridesopecesespecials.
Aspiradors estàtics: El seu disseny ha de permetre crear en el seu interior la depressió necessària per a
l'evacuaciódel'airedelconducteverticaldeventilació.Toteslespecesqueelcomponenhand'encaixar
correctament.Nohadetenirrebaves,esquerdes,deformacionsniescantonaments.
Comportes: Es situaran a zones comuns i a una distància de terra dels habitatges no menor a 30cm
mesuratdesdel horitzontal.Alapartinferiordelsconductes,enelsistemapergravetat,escolͼlocaràuna
comporta seguint les especificacions de l article 2.2.2 del DBͲHS 2. El material utilitzat haurà de ser
impermeable,anticorrosiu,quenoespodreixiiresistentalscops.Lessuperfíciesdel interiorhaurande
serllisesiamblaresistènciaalfocimidessegonsnormativalegalvigent.Launióambelsconducteshade
serestanca.Latancahauràdeserhermèticaisilenciosa.Lescomportesesprotegiranpertaldequenoes
puguinobrirduescomportesalhora.

Controliacceptació
Recorregutentreelmagatzemielpuntderecollidaexteriorcalcomprovarl ampladalliureielpendent.

Verificacions
Conductes verticals: Recorregut continu sense obstacles. Subjeccions adequades al llarg del conducte.
Provad abocamentderesiduscomprovantestanquitat.
Aspiradorsestàtics:Posadaenmarxaicomprovaciódefuncionament.
Comportad abocament:Alçadadecolͼlocació.Comprovaciódelatancahermètica.

Amidamentiabonament
mldellargàriainstalͼlada,conductes.
m²deconducteformaciódetremuja.
utdecomportesiaspiradorsestàtics.
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SUBSISTEMASEGURETAT

1PROTECCIÓCONTRAINCENDIS
Conjunt d elements que composen la instalͼlació per a la detecció, el control i l extinció de l incendi, i
tambélatransmissiód alarmaalsocupantsdel edifici.

Normesd aplicació
Codi Tècnic de l Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat
enfront al risc d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per ilͼluminació
inadequada.DBͲHR,Proteccióenfrontdelsoroll.
ReglamentodeInstalacionesdeProtecciónContraIncendios,RIPCI.RD1942/93.
Designaciódellaboratorigenerald'assaigsiinvestigacionscomaorganismedecontrolperlacertificació
deproductes.RD1942/1993.
ReglamentoElectrotécnicodeBajaTensión,REBT2002.RD842/2002.
UNE. UNE 23033Ͳ1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra
incendios.Señalizacióndeseguridad.Víasdeevacuación.
UNEͲENISO140Ͳ4:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreoentrelocales.
UNEͲENISO140Ͳ5:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreodeelementosdefachadasyde
fachadas.
UNEͲENISO140Ͳ7:Medicióndelaislamientoacústicoenlosedificiosydeloselementosdeconstrucción.
Parte7:Medicióninsitudelaislamientoacústicodesuelosalruidodeimpactos.
UNEͲENISO717:Evaluacióndelaislamientoacústicoenlosedificiosyloselementosdeconstrucción.
UNEͲENISO717Ͳ1:Aislamientoaruidoaéreo.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylostérminos
deadaptaciónalespectro.
UNEͲENISO717Ͳ2:Aislamientoalruidodeimpactos.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylos
términosdeadaptaciónalespectro.

Components
Extintors portàtils: Aparell portàtil d extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús
manual.
Sistemadecolumnaseca:Instalͼlaciód extincióperaúsexclusiudelsbombersformadaper:presad aigua
afaçana,columnaascendentd acergalvanitzat,sortidadeplantaiclaudeseccionament.
Sistemadeboquesd incendi:Instalͼlaciód extincióperaúsexclusiudelsbombersformadaper:fontde
proveïmentd aigua,xarxadecanonadesiBocad IncendiEquipada.
Sistema de detecció i alarma: Instalͼlació que fa possible la detecció i posterior transmissió d un senyal
d alarmaal edifici.Estàformadaper:centraleta,detectorsixarxaelèctricaindependent.
Sistema d extinció automàtica: Instalͼlació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de
l incendi.Estàformadaper:presad aiguadelaxarxa,dipòsitacumulador,grupdepressió,ruixadors,tubs
dedistribució,columnaivàlvules.
Hidrantsexteriors:Aparellhidràulicconnectatalaxarxad abastamentd aigua.
Senyalització dels recorreguts d evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la
instalͼlaciódeproteccióiextinciód incendis.

Característiquestècniquesmínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalͼlació i les corresponents a les
especificadesenlesnormesUNEcorresponentacadacomponent.

Controliacceptació
Es realitzarà la comprovacióde ladocumentació de subministramenten tots els casos, comprovant que
coincideixallòsubministratal obraambelquehihaindicatenelprojectetanpelquefaamides,qualitats
imaterials.


148

Execució
Extintorsportàtils:Podenserdepolssecapolivalentoanhídridcarbònic,pintatsocromats.Laposicióha
deserlareflectidaalaD.T.o,enelseudefecte,laindicadaperlaD.F.S'hadesituarpropdelsaccessosala
zonaprotegidaicalquesiguivisibleiaccessible.Alçàriasobreelpavimentdelapartsuperiordel'extintor:
<=1700mm.Tolerànciesd'instalͼlació:posició:±50mm,horitzontalitatiaplomat:±3mm.Sobreparet:el
suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat
superficialment:l'armarihadequedarfixatsòlidament,pla,aplomatianivellatsobreelpaviment.Sobre
rodes:L'extintorhad'anarcolͼlocatsobreelseusuportmòbildeformaestableisegura,detalmaneraque
permetielseutransportsenseperilldedespendre's.
Sistema de columna seca: Presa d aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la
reflectidaalaD.T.o,enelseudefecte,laindicadaperlaD.F.Lesvàlvulesilesunionshandeserestanques
a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades
directament ala canonada de la columna seca. Lapalanca de la vàlvula de seccionament de les boques
tipus IPFͲ40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies
d'instalͼlació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar
anivellat,aplomatienrasatamblaparet,amblesfrontissesalcostatinferior.Fondàriadelnínxol:300mm.
Siestàmuntatenarmarihadequedaranivellat,aplomatisòlidamentfixatalaparet,amblesfrontissesal
costatinferior.Laportahadegirarlliurementielpanyhad'obriritancarambfacilitat.Elsenllaçosràpids
han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900
mm. Sortidesde planta. Elsràcord serande 45mm ambtapa.Columna ascendentd acergalvanitzat DN
80mm.LaposicióhadeserlareflectidaalaD.T.o,enelseudefecte,laindicadaperlaD.F.Elsjuntshande
ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciablesenelrègimhidràulicdelacanonada.Toteslesunions,canvisdedireccióisortidesderamals
s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la
conducció(accessorisroscatsosoldats).Sicalaplicarunelementenroscat,nos'had'enroscaraltub,s'ha
d'utilitzarelcorresponentenllaçdeconelàsticdecompressió.Elpasatravésd'elementsestructuralss'ha
de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de
sobresortir>=3mmdelparament.Dinsdelpassamursnohipotquedarcapaccessori.Lasuperfíciedel
tubodelcalorifugant,sin'hihad'haver,had'estara>=300mmdequalsevolconductorelèctricis'hade
procurarquepassipersota.Lescanonadess'hand'estendreperpendicularmentoparalͼlelamentrespecte
al'estructuradel'edifici.Leshoritzontalshandepassarpreferentmentapropdelpavimentodelsostre.La
separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha
d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal
manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6
metresdepenentdeldiàmetre,enhoritzontalde0,8a6metresdepenentdeldiàmetre.
Tolerànciesd'instalͼlació:nivelloaplomat:<=2mm/m,<=15mm/total.Silaunióésroscada,l'estanquitat
delsaccessoriss'had'aconseguirpreferentmentambtefló.Peraferlauniódelstubsnos'handeforçarni
deformarelsextrems.Launióentreelstubsialtreselementsd'obras'hadefergarantintlanotransmissió
decàrregues,laimpermeabilitatil'adherènciaamblesparets.
Sistemadeboquesd incendi:Presad aigua.LaposicióhadeserlareflectidaalaD.T.o,enelseudefecte,
laindicadaperlaD.F.Lesvàlvulesilesunionshandeserestanquesalapressiódetreball.Laconnexió
siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la
columnaseca.LapalancadelavàlvuladeseccionamentdelesboquestipusIPFͲ40,hadequedarinclosa
dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instalͼlació: posició: ± 30 mm,
horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la
paret,amblesfrontissesalcostatinferior.Fondàriadelnínxol:300mm.Siestàmuntatenarmarihade
quedaranivellat,aplomatisòlidamentfixatalaparet,amblesfrontissesalcostatinferior.Laportahade
girarlliurementielpanyhad'obriritancarambfacilitat.Elsenllaçosràpidshandequedartapatsambles
tapescorresponents.Alçàriaentreenllaçosràpidsdesdelpaviment:900mm.Tubsd acergalvanitzat.La
posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser
estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciablesenelrègimhidràulicdelacanonada.Toteslesunions,canvisdedireccióisortidesderamals
s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la
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conducció(accessorisroscatsosoldats).Sicalaplicarunelementenroscat,nos'had'enroscaraltub,s'ha
d'utilitzarelcorresponentenllaçdeconelàsticdecompressió.Elpasatravésd'elementsestructuralss'ha
de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de
sobresortir>=3mmdelparament.Dinsdelpassamursnohipotquedarcapaccessori.Lasuperfíciedel
tubodelcalorifugant,sin'hihad'haver,had'estara>=300mmdequalsevolconductorelèctricis'hade
procurarquepassipersota.Lescanonadess'hand'estendreperpendicularmentoparalͼlelamentrespecte
al'estructuradel'edifici.Leshoritzontalshandepassarpreferentmentapropdelpavimentodelsostre.La
separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha
d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal
manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6
metresdepenentdeldiàmetre,enhoritzontalde0,8a6metresdepenentdeldiàmetre.
Tolerànciesd'instalͼlació:nivelloaplomat:<=2mm/m,<=15mm/total.Silaunióésroscada,l'estanquitat
delsaccessoriss'had'aconseguirpreferentmentambtefló.Peraferlauniódelstubsnos'handeforçarni
deformarelsextrems.Launióentreelstubsialtreselementsd'obras'hadefergarantintlanotransmissió
decàrregues,laimpermeabilitatil'adherènciaamblesparets.
Bocad IncendiEquipada:PodenserdeltipusBIE25oBIE45enfunciódeldiàmetredelràcord.Boques
d'incendi tipus BIEͲ25 i BIEͲ45 amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat
d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la paret, connexió a la xarxa d'alimentació,
colͼlocaciódelatapadel'armariamblainscripció"TrenqueuͲloencasd'incendi".Laposicióhadeserla
reflectidaalaD.T.o,enelseudefecte,laindicadaperlaD.F.Lavàlvulailesunionshandeserestanquesa
la pressió de treball. La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de
quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços per a la connexió dels elements han
d'estarsòlidamentfixatsaaquestselements.Elvidredelatapahadequedarfixatsòlidament.Alçàriadel
centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instalͼlació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i
aplomat:±3mm.Lesunionsroscadeshandequedarsegelladesambcintad'estanquitat.L'enroscada,en
elseucas,s'hadefersenseforçarnimalmetrelarosca.
Sistemadedeteccióialarma:Centraleta.Had'estarfixadasòlidamentenposicióverticalmitjançanttacsi
visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha
d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del
paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instalͼlació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de
començarelstreballsdemuntatge,esfaràunreplanteigpreviquehadeseraprovatperlaD.F.Laseva
instalͼlació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris
adequats.Detectorspodenser:Iònicsdefums,tèrmicsdefum,termovelocimètrics,detectorsdeCO.La
posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar
sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els
detectorsautònomsdeCO:Elssenyalslluminososd'alarmaiserveihandequedarencaratsalpuntd'accés
alazonaquehandeprotegir;hand'anarconnectatsalaxarxagenerald'alimentacióelèctrica,a230V.
Detectorsdefums,gas,deCOitèrmicsnoautònoms:Elsenyallluminósd'alarmahadequedarencaratal
puntd'accésdelazonaquehadeprotegir;handequedarconnectatspelsistemadedosconductorsala
xarxa que els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instalͼlació: posició: ± 30 mm.
Abansdecomençarelstreballsdemuntatge,esfaràunreplanteigpreviquehadeseraprovatperlaD.F.
La seva instalͼlació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar que les
característiquesdelproductecorresponenalesespecificadesalprojecte.Lesconnexionsesfaranambels
estris adequats. Un cop instalͼlat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges,retallsdecables,etc.).Xarxaelèctrica:veurecapítolcorresponentaelectricitat.
Sistema d extinció automàtica: Serà l adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector
d incendi.Caldràunestudioprojecteespecífic.
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de
quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de
condicionsdelasevapartidad'obra.Lavàlvuladetancamentilesunionshandeserestanquesalapressió
detreball.Had'anarconnectatalaxarxad'alimentació.Lesboqueshandequedartapadesamblestapes
corresponents.
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Senyalització dels recorreguts d evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la
posicióindicadaalaD.T.,amblesmodificacionsintroduïdesalreplanteigprevi,aprovadesperlaD.F.Ha
de tenir colͼlocats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha
d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El
paramentons'hadecolͼlocarhad'estartotalmentacabat.Nos'handeproduirdanysalapinturanibonys
a la planxa durant la colͼlocació. No s'ha de foradar la placa per fixarͲla. S'han d'utilitzar els forats
existents.

Controliacceptació
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instalͼlació, mànegues i ruixadors,
aixícomlasevaubicacióimuntatge.Instalͼlacióitraçatdelínieselèctriques,comprovantlasevaalineació
i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de funcionament dels detectors i de la
central.

Verificacions
Elements:Tipus,colͼlocació,fixacióisituació.AlesBiesialacolumnasecacaldràferprovad estanquitati
resistènciamecànicaabansdelapostaenservei.Dadesdelacentraldedetecciód incendis.
Tubs:Material,diàmetreisubjecció.Xarxadecanonadesd alimentacióalsequipsdemànegairuixadors:
característiquesimuntatge.

Amidamentiabonament
utelselements.
mlelstubs.


2PROTECCIÓCONTRAINTRUSIÓ
Conjuntd elementsquecomposenlainstalͼlacióperaladeteccióilatransmissiód alarmacontraintrusió
alsedificis.

Normesd aplicació
ReglamentoElectrotécnicodeBajaTensión,REBT2002.RD842/2002.

Components
Detectorsd infraroigs:Sónaparellsquedetectenlapresènciadepersonesdinsdel edifici.
Contactes:Escolͼloquenalesportesipodensermagnèticsodevibració.
Centraldeseguretat:Replainformaciódelsdetectorsielscontactes.
Sirenes:Portaunsenyallluminósiescolͼlocaal exteriordel edifici.
Marcadorstelefònics:Podenanarambalimentacióosense,ipodenserprogramables.
Conductors:Seranblindatsiapantallatscolͼlocatsambtub.
Senyalitzacióambrètols:Plaquesdesenyalitzaciódelsdiferentscomponentsdelainstalͼlació.

Característiquestècniquesmínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalͼlació i les corresponents a les
especificadesenlesnormesUNEcorresponentsacadacomponent.

Controliacceptació
Es realitzarà la comprovacióde ladocumentació de subministramenten tots els casos, comprovant que
coincideixallòsubministratal obraambelquehihaindicatenelprojectetanpelquefaamides,qualitats
imaterials.LaposiciódelselementshadeserlaindicadaalaD.T.,amblesmodificacionsintroduïdesal
replanteigprevi,aprovadesperlaD.F.
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Execució
Engenerallabasedetotselselementshadequedarfixadasòlidamentmitjançanttacsivisos.Had'estar
fixadaienposicióverticaliquedaràambelscostatsaplomatsianivellats.
Detectors:Elssenyalslluminososd'alarmaideserveihandequedarencaratsalpuntd'accésdelazona
quehandeprotegir.Hadequedarconnectat,mitjançantunsistemadedosconductors,alaxarxaqueli
correspongui,d'unacentraldedetecció,a24V.Latolerànciad'instalͼlacióseràde±30mm.L'execucióde
la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'aparell a la superfície, connexió a la xarxa
elèctricadedeteccióiprovadeservei.
Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li
correspongui,d'unacentraldedetecció,a24V.Elcontactemagnètics'instalͼlaràenelcostatcorresponent
alazonaprotegida.L'interruptoril'imantestarancolͼlocatsenfrontatsaunadistànciad'1a12mm,un
sobrelapartfixail'altresobrelapartmòbil.Sisónencastats,elscontacteshand'anarcolͼlocatsdinsels
foratsoportunspracticatsalparament.
Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la
zona.Alçàriadesdelpaviment:1200mm.Lestolerànciesd'instalͼlació:posició:±30mm,horitzontalitati
aplomat:±3mm.
Sirenes:Handequedarambelscostatsaplomatsianivellats.
Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. Estarà connectat
perfectamentalalíniatelefònica.
Conductors:Lasevafixacióalparamenthadequedaralineadaparalͼlelamentalsostreoalpaviment.El
conductor ha de penetrar dins de les caixes de derivació i les de mecanismes. No hi ha d'haver
empalmamentsentrelescaixesdederivació,nientreaquestesilesdemecanismes.Elsempalmamentsi
lesderivacionss'handeferambbornsoregletesdeconnexió(ITCͲMIEͲBTͲ019).Penetraciódelconductor
dins de les caixes >= 10 cm. Toleràncies d'instalͼlació: Penetració del conductor dins de les caixes: ± 10
mm.Senyalitzacióambrètols:Hadetenircolͼlocatsicargolatstotselsvisosprevistosperlasevafixació.
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:±1mm/15cm.

Controliacceptació
Elements:Tipus,colͼlocació,fixacióisituació.
Conductors:Material,diàmetreisubjecció.

Verificacions
Secciódelsconductorselèctricsidiàmetredelstubsdeprotecció.

Amidamentiabonament
utelselements.
mlelsconductors.


SUBSISTEMACONNEXIONS

1ELECTRICITAT
Normesd aplicació
CodiTècnicdel Edificació.RD314/2006.CTEDBHE5,Contribuciófotovoltàicamínimad'energiaelèctrica.
DBͲHR,Proteccióenfrontdelsoroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD
842/2002.
Procediment administratiu per a l aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004,
Instrucció7/2003.
Condicionsdeseguretatenlesinstalͼlacionselèctriquesdebaixatensiód habitatges.Instrucció9/2004.
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Certificatsobrecomplimentdelesdistànciesreglamentàriesd obresiconstruccionsalínieselèctriques.
DOGC30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación.RD3275/82.
Normessobreventilacióyaccesodeciertoscentrosdetransformación.BOE:26/6/84.
Reglamentodelíneasaéreasdealtatensión.D3151/1968.
Actividadesde transporte,distribución, comercialización, suministroy procedimientosde autorización
deinstalacionesdeenergiaeléctrica.RD1955/2000.
S'handecomplirlesespecificacionsdelaITCͲMIEͲBTͲ019.
InstruccionestécnicascomplementariasMIEͲRAT.BOE.183;1.08.84.
Reglamentodecontadoresdeusocorrienteclase2.RD875/1984.
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de
tensión.RD7/1988.
UNE.ToteslesUNEcorresponentsalselementsquecomposenlainstalͼlació.
UNEͲENISO140Ͳ4:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreoentrelocales.
UNEͲENISO140Ͳ5:Medicióninsitudelaislamientoacústicoalruidoaéreodeelementosdefachadasyde
fachadas.
UNEͲENISO140Ͳ7:Medicióndelaislamientoacústicoenlosedificiosydeloselementosdeconstrucción.
Parte7:Medicióninsitudelaislamientoacústicodesuelosalruidodeimpactos.
UNEͲENISO717:Evaluacióndelaislamientoacústicoenlosedificiosyloselementosdeconstrucción.
UNEͲENISO717Ͳ1:Aislamientoaruidoaéreo.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylostérminos
deadaptaciónalespectro.
UNEͲENISO717Ͳ2:Aislamientoalruidodeimpactos.Paraelcálculodelvalorglobaldeaislamientoylos
términosdeadaptaciónalespectro.

1.1Instalͼlaciócomunitàriaiinterior
Conjuntd elementsquecomposenlainstalͼlacióapartirdelalíniagenerald alimentació(LGA)finsalpunt
deconnexióal interior.Lasevafuncióésladedistribuirl electricitatdesdelacaixageneraldeprotecció
finsalaconnexióinterior.Totalainstalͼlacióassoliràelmàximequilibridecàrreguesentreelsdiferents
conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries
afectinelmínimpossibledepartsdelainstalͼlació.Totalainstalͼlaciós had efectuartenintencomptela
normativavigentencadascundelscasos.PrincipalmentenallòquedisposaelReglamentelectrotècnicde
Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTEͲ
IEB,IEP,IPP,IAT,IAA,lesdelacompanyiasubministradora,normesparticulars,instalͼlacionsd enllaç.Uncop
acabadeslestasquesdemuntatge,esprocediràalaretiradadel'obradelesrestesd'embalatges,retalls
dematerials,etc.

Components
Líniagenerald alimentació(LGA):ConnectaCGPamblacentralitzacióenunsolllocdecomptadors.Poden
serdecoureoalumini.
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d alimentació i subministra energia
elèctricaaunainstalͼlaciód usuari.
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S utilitza per a la colͼlocació dels
comptadorsdetotselsabonatsd unmateixedifici.
Estàcompostperaquestselements:
Interruptorgeneraldemaniobra(IGM):Ésobligatperamésde2usuaris.
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l inici de les línies, la missió del qual és
protegirͲlesd intensitatsproduïdespertallacircuits.
Comptador: Dispositiu que mesura l energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt
ampersreactiusperhora.
Derivació individual: Part de la instalͼlació d enllaç que subministra energia a partir del final de la línia
generald alimentació.
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Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d aparells que es colͼloquen en una instalͼlació individual
ambl objectiudeprotegirl usuaridequalsevolanomaliaqueespuguiproduirenlainstalͼlació.
Caixaperal interruptordecontroldepotència:Estàubicatl interruptordecontroldepotènciaiintegra
tots els dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i
tallacircuits.
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d accionament
manual.Interruptordiferencial(ID),Interruptors:Omnipolars,Magnetotèrmics,peracadaundelscircuits
interiors.
Tubs,canalsisafates:Éselllocperonpassaelcablejat;podenserdediferentsmidesimaterials.
Cableoconductor:Elconjuntformatperunodiversosfilsconductorsreunitsambosenserecobriment
protector.
Caixesdederivació:Caixesespecialsperarealitzarunionsiconnexionsdeconductorsal interiordetubs
protectors.Podenserambmuntatgeencastatosuperficial.
Mecanismes: Són els elements finals de la instalͼlació interior. Poden ser endolls, interruptors i
commutats.Aniranencastatsomuntatssuperficialment.

Característiquestècniquesmínimes.
Línia general d alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d incendi i amb emissió de fums i opacitat
reduïda.Cablesunipolarsaïllats.
Derivacióindividual(DI):Hadesernopropagadord incendiiambemissiódefumsiopacitatreduïda.
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de
disposardeventilacióiilͼluminaciósuficient.
Caixaperal interruptordecontroldepotència:Laintensitatdel interruptordecontroldepotènciaserà
enfunciódeltipusdesubministramentitarifaaaplicar,segonscontractació.
Dispositiusgeneralsdecomandamentiprotecció:Secciómínimadelsconductorssegonscircuit.
Cableoconductor:Tensióassignada0,6/1kV.

Controliacceptació
Conductorsimecanismes:Identificació,segonsespecificacionseprojecte.DistintiudequalitatAENOR.
Comptadors,equipsiquadres:HomologacióperpartdelMICT.
Accessorisimaterialelèctric:MarcaAENORhomologadapelMinisterideFoment.
La resta de components de la instalͼlació s hauran d acceptar en obra conforme a la documentació de
projecte,documentaciódelfabricant,lanormativa,especificacionsdeprojecte,iindicacionsdeladirecció
facultativadurantl execuciódelesobres.

Execució
Condicionsprèvies
Engeneral l execució de la instalͼlació interior es realitzarà de maneraque s aconsegueixin els objectius
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l edifici, evitant sorolls molestos,
procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instalͼlació així com les millors
condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un
replanteigpreviquehadeseraprovatperladirecciófacultativa.Totselselementss hand inspeccionar
abansdelasevacolͼlocació.Hand estarenperfecteestatinohaverrebutcopsenelseutransport.La
sevainstalͼlaciónohad alterarlescaracterístiquesdelselements.
Línia general d alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d ús comunitari amb
conductesaïllatsperl interior,ambtubsencastats,omuntatgesuperficial.Launiódelstubsseràroscada
oembotida.Silalongitudésexcessivaesdisposaranelsregistresadequats.Esprocediràalacolͼlocació
dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el
lliscamentperl interior.Lacanalitzaciópermetràl ampliaciódelasecciódelsconductorsfinsal100%.La
secciódelscablesseràcomamínimde10mm2sisóndecoureode16mm2sisónd alumini.
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap
conduccióniinstalͼlacióquenosiguinelèctriques.Hadeserdefàcililliureaccés.Tindràunúsexclusiu,
incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i ilͼluminació suficient. El pany serà
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normalitzat.Pera16comptadorsescentralitzaràenunarmarisin hihamésde16éscentralitzenenun
local.Entotselscasos:Lesporteshand obrircapenfora.L interiors had enguixaripintardecolorblanc.
Escolͼlocaràunabuneraal interiorconnectadaalaxarxadesanejament.
Comptadors: S'han d'instalͼlar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de
l'entrada i a una alçada de colͼlocació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m
alçadadelecturadelcomptadormésalt.Segonselgraud'electrificaciós'had'instalͼlarlaprotecciócontra
contactesindirectes(interruptorsdiferencials)iPIA(Interruptorsmagnetotèrmics)necessaris.Hand'estar
fixatssobreunaparet,maisobreunenvà.Sobrelesbasess'handecolͼlocarelsfusiblesdeseguretat.Un
cop instalͼlat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les
fases(ofaseineutre)ielconductordeprotecció,sin'hiha,hand'estarconnectadesalsbornsdelafase
per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La
posicióhadeserlafixadaaladocumentaciótècnica.Quanescolͼlocamuntatsuperficialment,l'element
ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es colͼloca encastat, l'element ha de quedar fixat
sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades per la direcció
facultativa.Resistènciadelesconnexionsalatracció:>=3kg.Tolerànciesd'instalͼlació:posició:±20mmi
aplomat:±2%.
Quadreinteriordelaunitatprivativa:Aniràcolͼlocatsobreunaparet,maisobreunenvà.Totselselements
queescolͼloquinalquadrecompliran:Lasubjecciódecableshad'estarfetamitjançantlapressiódevisos.
Totselsconductorshandequedarconnectatsalsbornscorresponents.Cappartaccessibledel'element
instalͼlatnohad'estarentensió,foradelspuntsdeconnexió.Quanescolͼlocaapressióhad'anarmuntat
sobreunperfilDINsimètrical'interiord'unacaixaoarmari.Enaquestcas,l'interruptors'hadesubjectar
pelmecanismedefixaciódisposatperatalfi.Quanescolͼlocaambcargols,had'estarmuntatsobreuna
placabaseaïllantal'interiord'unacaixatambéaïllant.Enaquestcasl'interruptors'hadesubjectarpels
punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar
correctamentenlescondicionsnormalsexigidesenlesnormes.Elsinterruptorsqueadmetinlaregulació
d'algunparàmetrehand'estarajustatsalescondicionsdelparàmetreexigidesenlaDT.Resistènciaala
tracciódelesconnexions:>=3kg.ICP:Had'estarmuntatdinsd'unacaixaprecintable.Had'estarlocalitzat
el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d habitatges ha de quedar
muntatuninterruptormagnetotèrmicperacadacircuit.
Tubs:Elscanvisdedirecciós'handeferdemaneraadequadaacadamaterial.
Tubsrígids:esfaranmitjançantcorbesd'acoblament,escalfantͲleslleugerament,sensequeesprodueixin
canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quanlesunionssónendolladess'handeferambmaniguetsllisos.Tolerànciesd'instalͼlació:posició:±20
mm, alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres
(caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la
regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Tolerànciesd'instalͼlació:penetraciódelstubsdinslescaixes:±2mm.Encastat:eltubs'hadefixaralfons
d'unaregataobertaalparament,cobertaambguix.Recobrimentdeguix:>=1cm.Sobresostremort:El
tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar
recolzatsobreelpavimentbase.Hadequedarfixatalpavimentbaseambtocsdemortercadametre,com
amínim.
Canalsisafates:Elmuntatges'hadeferambpecesdesuport,ambunmínimd'unpertram,fixadesal
sostreoalsparamentsambpernsd'ancoratge.Lesunionsdelstramsrectes,derivacions,cantonades,etc.,
delescanalss'handeferambpecesd'uniófixadesambcargolsoreblons.Lesunionshand'estara1/5de
la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectantͲles al conductor de
terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han
d'estarcobertssempreambtapetesdefinaldetramilateralsdecaixa,respectivament.Distànciaentreles
fixacions:<=2,5m.Tolerànciesd'instalͼlació:nivelloaplomat:<=0,2%,15mm/total,desploms:<=0,2%,
15mm/total.
Cableoconductor:S'hanconsideratelstipussegüents:Cablesunipolarsomultipolars(tipusmànega,sota
coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de
designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipusmànega, sotacobertaúnica) amb aïllament de
polietilèreticulat(XLPE)icobertademateriallliured'halògensabasedepoliolefina,debaixaemissióde
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gasostòxicsicorrosius,dedesignacióUNERZ1K(AS).S'hanconsideratelstipusdecolͼlocaciósegüents:
Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar colͼlocats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats
superficialment.L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:estesa,colͼlocacióitibatdel
cablesieselcas,connexióalescaixesimecanismes,enelseucas.Elsempalmamentsiderivacionss'han
deferambbornsoregletesdeconnexió,prohibintͲseexpressamentelferͲhopersimplerecargolamento
enrotllamentdelsfils.Elrecorreguthadeserl'indicatalaDT.Elsconductorshandequedarestesosde
maneraquelessevespropietatsnoquedindanyades.Elsconductorshand'estarprotegitscontraelsdanys
mecànicsquepuguinvenirdesprésdelasevainstalͼlació.RVKORZ1ͲK:Elconductorhadepenetrardins
lescaixesdederivacióidemecanismes.Elcablehadeportarunaidentificaciómitjançantanellesobrides
delcircuitalqualpertany,alasortidadelquadredeprotecció.Nohand'haverͲhiempalmamentsentreles
caixesdederivació,nientreaquestesielsmecanismes.Entotselsllocsonelcablesiguisusceptibled'estar
sotmèsadanys,esprotegiràmecànicamentmitjançanttubosafatad'acergalvanitzat.Radidecurvatura
mínimadmissibledurantl'estesa:Cablesunipolars:radimínimdequinzevegadeseldiàmetredelcable.
Cablesmulticonductors:radimínimdedotzevegadeseldiàmetredelcable.Penetraciódelconductordins
lescaixes:>=10cm.Tolerànciesd'instalͼlació:Penetraciódelconductordinslescaixes:±10mm.RVͲKO
RZ1ͲK.
superficial: la seva fixació al parament hade quedar alineada paralͼlelament al sostre o al paviment i la
sevaposicióhadeserlafixadaal
projecte.Distànciahoritzontalentrefixacions:<=80cm.Distànciaverticalentrefixacions:<=150cm.
Caixesdederivació:Lacaixahadequedarfixadasòlidamentalparamentperunmínimdequatrepunts.La
posicióhadeserlafixadaaladocumentaciótècnica.Silacaixaésmetàlͼlica,hadequedarconnectadaala
connexiódeterra.Tolerànciesd'instalͼlació:posició:±20mm,aplomat:±2%.
Mecanismes:Laposicióhadeserlareflectidaaladocumentaciótècnicao,enelseudefecte,laindicada
perladirecciófacultativa.
Toleràncies d'instalͼlació: Posició: ± 20 mm. Un cop instalͼlat i connectat a la xarxa no han de ser
accessibleslespartsquehagind'estarentensió.Lesfases(ofaseineutre)ielconductordeprotecció,si
n'hiha,hand'estarconnectatsalsbornsdelabaseperpressiódecargols.Hadequedarambelscostats
aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es colͼloca muntat superficialment, l'element ha de
quedarfixatsòlidamentalsuport.Quanescolͼlocaencastat,l'elementhadequedarfixatsòlidamentala
caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistènciadelesconnexionsalatracció:>=3kg.Tolerànciesd'instalͼlació:aplomat:±2%.

Controliacceptació.
Connexionsentreelements,distànciesentresuports,tolerànciesiaplomatdelacolͼlocació.
Distànciamín.encreuamentsambaltresinstalͼlacions.
Traçatimuntatgedelíniesrepartidores:secciódelcableimuntatgedesafatesisuports.Situaciódepunts
imecanismes.Traçatderasesicaixesenlainstalͼlacióencastada.Subjecciódecables.Característiquesi
situació d equips d enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes
(verificaciódefixacióianivellament).Controldetroncalsidemecanismesdelaxarxadeveuidades.
Quadresgenerals:Aspecteexterior,interioridimensions.Característiquestècniquesdelscomponentsdel
quadre:interruptors,automàtics,diferencials,relès,etc.)Fixaciód elementsiconnexionat.Identificaciói
senyalitzacióoetiquetatdecircuitsilessevesproteccions.Connexionatdecircuitsexteriorsaquadres.
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d automàtic;
Encèsdel enllumenat;Circuitdeforça;Comprovaciódelarestadecircuitsdelainstalͼlacióenllestida.

Verificacions
Provesdefuncionamentdelainstalͼlació.Potènciacontractada,tensióalainstalͼlació.
Verificarlasituaciódelsquadresidelmuntatgedelaxarxadeveuidades.

Amidamentiabonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat:
comptador,quadre,caixesdederivació,mecanismes.
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SISTEMAEQUIPAMENTSID'ALTRES

1APARELLSSANITARIS
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de
subministrament d'aigua freda i calenta amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de
sanejament.

Components
Banyeres,lavabos,dutxes,inodors,bidets,urinaris,aigüeres,safareigs,abocadors,colͼlocatsdediferents
maneres,sistemesdefixacióutilitzatsperagarantirlasevaestabilitat,ilasevaresistència.Podranserde
diferentsmaterials:porcellana,gresesmaltat,planxad acer,resines,fosa.

Característiquestècniquesmínimes
Elsuportenalgunscasosseràelparamenthoritzontal,sentelpavimentacabatperalsinodors,abocadors,
bidets i lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el
paramentverticaljarevestitperasanitarissuspesos,enelcasd aigüeresilavabosencastatsseràelpropi
moble.
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions
subministradespelfabricant.

Controliacceptació
Comprovacióde la documentacióde subministrament. Si els aparells arriben a l obra amb els certificats
corresponents, es comprovaran les seves característiques aparents, verificant la no existència de
desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de recepció amb els assaigs
especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes
d'acerdelsaparellssanitarisambelguix.

Execució
Condicionsprèvies
Estaranexecutadeslesinstalͼlacionsd'aiguafredaicalentaidesanejament,prèviesalacolͼlocaciódels
aparellssanitarisiposteriorcolͼlocaciód aixetes.Esmantindràlaproteccióoesprotegiranelsaparellsper
nodanyarͲlosdurantelmuntatge.Nohihauràcontacteentreelpossiblematerialdefosaoplanxesd'acer
delsaparellssanitarisambelguix.

Fasesd'execució
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la colͼlocació i l'espai de tots els aparells sanitaris
coincideixen amb laD.T., i es procedirà almarcatperun instalͼladorautoritzat d'aquesta ubicació i dels
seussistemesdesubjecció.
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les
unionssesegellaranambsiliconaneutraopastaselladora,igualqueelsjuntsd'unióamblesaixetes.Els
aparells metàlͼlics, tindran instalͼlada presa de terra amb cable de coure nu, per a la connexió
equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat de la connexió amb el conducte d'evacuació
mitjançantunapastasegelladoraenelsaparellsdedescàrregahoritzontal,omitjançantunjuntdecautxú
odeneoprèenelsdedescàrregavertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni
correctament.
Anivellació.Enambduesdireccionsenlaposicióprevistaifixatssolidàriamentalsseuselementssuport.
Connexióaxarxa.Unavegadamuntatselsaparellssanitaris,esmuntaranelsseuslesaixetesimecanismes
iesconnectaranamblainstalͼlaciódefontaneriaiamblaxarxadesanejament.Elsaparellssanitarisque
s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar lliurement a una distància mínima de 20 mm per
sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentació de
cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un
dispositiud antiretorn.
157

Tolerànciesd'execució.Enbanyeresidutxes:horitzontalitat1mm/m.Enlavaboiaigüera:nivell10mmi
caiguda frontal respecte al plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i
horitzontalitat2mm.

Controliacceptació
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les
aixetes.Elnivelldefinitiudelabanyeraseràelcorrecteperal'enrajolat,ilafranquíciaentrerevestimenti
la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb silicona neutra. Comprovació cada 4
habitatgesoequivalent.Totselsaparellssanitaris,romandranprecintatsosiescauesprecintaranevitant
lasevautilitzacióiprotegintͲlosdematerialsagressius,impactes,humitatibrutícia.

Amidamentiabonament
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instalͼlació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i
exclososaixetesidesguassos.


SantJoanDespí,generde2.019
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8. ESTUDI DE GESTIÓ DELS RESIDUS
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
tipus

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats

DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc

codificació

1 / 6 RESIDUS End
derroc,Rehabilitació i Ampliació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya febrer de 2011. V4 ( Font: Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Reforma de cuina i zona de rentat de l'escola CEIP Joan Perich i Valls
Avinguda Mare de Déu de Montserrat, núm. 22

Municipi :

Sant Joan Despí

Comarca :

Baix Llobregat

Ó I CARACTERÍSTIQUES
Í
AVALUACIÓ
DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00

0,00

3

t

0,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
reutilització
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no
no

és residu
abocador

si

d'enderroc
Residus d
enderroc
Codificació res

Pes/m2

2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

Pes

Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones)

(m3/m2)

(m3)

obra de fàbrica

170102

0,542

0,00

0,512

0,00

formigó

170101

0,084

0,00

0,062

0,00

petris

170107

0,052

1,84

0,082

1,62

metalls

170407

0,004

0,00

0,0009

0,00

fustes

170201

0,023

0,00

0,0663

0,00

vidre

170202

0,0006

0,00

0,004

0,00

plàstics
là ti

170203

0 004
0,004

0 00
0,00

0 004
0,004

0 00
0,00

guixos

170802

0,027

0,14

0,004

0,00

betums

170302

0,009

0,00

0,0012

0,00

fibrociment

170605

0,00

0,01

0,00

0,018

………

-

0,00

-

0,00

.................

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

..................

totals d'enderroc

0,00

0,7556

0,00

0,00
3
1,62 m

0,7544

1,979 t

Residus de construcció
Codificació res

Pes/m2

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
ffustes
t
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

0,05

(tones)
3,135

0,015
0,032
0,002
0,003927
0,001

1,337
1,331
0,287
0,143
0,037

0,038
0,0285
0
0285
0,00608
0,00304
0,00038

totals de construcció

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,045

2,91

0,018
0,0244
0,0018
0,00972
0,0013

1,49
0,95
0,43
0,00
0,05

0,156

0,08

1,04

0,044
0
044
0,058
0,030
0,024

0,067
0
067
0,008
0,004
0,001

0,16
0
16
0,38
0,43
0,07
3
3,96 m

3,291 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

-

altres

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
minimització
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gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
0
0
0
0

Total

0

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

(m3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
1,33
40
1,34
2
0,02
1
0,04
1
0,00
0,50
0,03
0 50
0 03
0,50
0,03
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
no

no

no

si

Contenidor per Metalls

no

si

Contenidor per Fustes

no

si

Contenidor per Plàstics

no

si

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

si

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp

si

si

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

Tipus
gestor del residu ((decret 161/2001))
p de residu i Nom, adreça
ç i codi de g
tipus de residu
gestor
adreça

Runa

codi del gestor

El Papiol

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0
5,00
70,00

2009)
* Els preus recollits per ll'OCT
OCT s'han
s han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya
Catalunya, que han subministrat dades (2008
(2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU
Excavació

Volum

Classificació

3
m (+20%)

3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

0,00
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

Formigó

1,28

-

6,42

-

Maons i ceràmics

2,01

24,07

10,03

8,02

-

Petris barrejats

2,77

-

13,84

-

41,53

Metalls

0,09

1,06

0,44

0,35

-

Fusta

0,22

2,66

1,11

0,89

-

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,51

6,12

2,55

2,04

-

Paper i cartró

0,59

7,02

2,93

2,34

-

Guixos i no especials

0,06

0,77

0,32

0,26

-

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

41,70

19,25

0,00

100,00

13,90

60,78

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

216,39 €

3
5,58 m
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

3

Contenidor 5 m . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra
l obra, si ss'escau
escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
plec de condicions

5 / 6 RESIDUS Enderroc, Rehabilitació i Ampliació

Oficina Consultora Tècnica. Col·le
egi d’Arquitectes de Catalunya fe
ebrer 2011 V4

( Font: Guia d'aplic
cació del Decret 201/1994 - Progra
ama LIFE- ITEC )

tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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fiança
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un
percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Total excavació (tones)

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

5,27 T

Previsió final de
l'Estudi
0,00 T
5,27 T

0,00 %

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Sant Joan Despí
Càlcul de la fiança
Residus de excavació *

0 T

11 euros/T

Residus de construcció *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

16,7 T

11 euros/T

183,70 euros

Residus d'enderroc*

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança
* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

0,00 euros

17 Tones
183,70 euros

9. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT











































160

1 . NORMES DE SEGURETAT I DE SALUT APLICABLES
2 . IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS
3 . RELACIÓ DE RISCOS LABORALS QUE NO PUGUIN SER EVITATS
4 . MESURES PREVISTES PER A ALTRES ACTIVITATS QUE ES PUGUIN DUR A
ACABO EN L'OBRA
5 . MESURES ESPECIFIQUES PER A CADASCUN DELS TREBALLS INCLOSOS EN
L'ANNEX II DEL DECRET 1627/1997
6 . PREVISIONS I INFORMACIÓ PERQUÈ ES PUGUIN FER POSTERIORS
TREBALLS EN L'OBRA, AMB CONDICIONS DE SEGURETAT
7 . RISCOS EN L'ÀREA DE TREBALL
8 . PREVENCIÓ DELS RISCOS
8.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS
8.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES I SENYALITZACIÓ
8.3. INFORMACIÓ
8.4. FORMACIÓ
8.5. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
8.6. RECONEIXEMENT MÈDIC
9 . PREVENCIÓ DEL RISC DE DANYS A TERCERS
10 . PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT
11 . CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
12 . EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
13 . SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIUS (SPC)
14 . SERVEIS DE PREVENCIÓ
14.1. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT
14.2. SERVEI MÈDIC
15 . LEGISLACIÓ ESPECIFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ

161

NORMESDESEGURETATIDESALUTAPLICABLES
El constructor prendrà totes les precaucions necessàries per evitar els accidents de
treball,d acordamblesnormesoficialssegüentsiqualsevolaltrevigent.

x ReglamentdeSeguretatdelTreballenlaIndústriadelaConstruccióiObres
Públiques(Ordres:20Ͳ05Ͳ952,23Ͳ10Ͳ1953i23Ͳ09Ͳ1966).
x Ordenancesdetreballdelaconstrucció,vidreiceràmica(Ordre28Ͳ08Ͳ70).
x OrdenançageneraldeSeguretat


IDENTIFICACIÓDERISCOSLABORALS
Estractadelareformainteriorsenseafectaciód estructura,delacuinaiespaiannexde
zona de rentat, de l Escola CEIP Joan Perich i Valls, situada a l Avinguda de la Mre de
DéudeMontserrat,núm.22,s/n,delmunicipideSantJoanDespíͲ08970(Barcelona).


RELACIÓDERISCOSLABORALSQUENOPUGUINSEREVITATS
Estractad'unaobradelaquepràcticamentnoexistiranriscosinevitables,excepteels
propisdelesimprudènciesdelsoperaris.

No obstant això les obres seran realitzades per operaris d'aptitud reconeguda i
experimentada en els seus respectius oficis. Durant el curs dels treballs es trobarà en
l'obra l'encarregat de la mateixa, apte i capacitat per a rebre les instruccions de la
DireccióTècnica.

El constructor estarà en possessió del Carnet d'Empresa amb responsabilitat, el
personal afiliat al Registre General de la Seguretat Social i inscrit en l'I.N.P., així com
asseguratperalsriscosd'accidentsdetreballimalaltiesprofessionals.


MESURES PREVISTES PER A ALTRES ACTIVITATS QUE ES PUGUIN DUR A TERMINI EN
L'OBRA
Nohihaprevistrealitzaraltresactivitats,enelpresentlocal,durantlarealitzaciódeles
obres de condicionament del mateix, pel que no s'haurien de prendre mesures sobre
aquestaspecte.


MESURES ESPECIFIQUES PER A CADASCUN DELS TREBALLS INCLOSOS EN L'ANNEX II
DELDECRET1627/1997.
Nos'handeprendremesuresespecífiques,enlapresentobra,jaquenoestrobaencap
delssupòsitsqueesdetallenenl'AnnexII,delDecret1627/1997.
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PREVISIONS I INFORMACIÓ PERQUÈ ES PUGUIN FER POSTERIORS TREBALLS EN
L'OBRA,AMBCONDICIONSDESEGURETAT.
Totes les unitats d'obra dels diferents rams, així com totes les instalͼlacions i acabats
s'ajustaransegonslesreglesinormescomunamentacceptadescombonesdintredela
construccióid'acordamblesdirectriusdelaDirecciófacultativa.

Elsmaterialsaemprarserandebonaqualitat,sensecapdefectequepuguidisminuirla
solidesa, durada o el bon aspecte de l'edifici havent de ser examinats i aprovats
prèviamentpelFacultatiuDirectordel'Obra.

Tant l'execució com els materials hauran de reunir les condicions que assenyala, en
cada cas, el Plec de Condicions de l'Edificació, redactat pel centre Experimental
d'Arquitectura,aprovatpelconsellSuperiordeColͼlegisd'Arquitectesiadoptatspera
lessevesobresperlaDirecciógenerald'ArquitecturadelMinisteridel'Habitatge.


RISCOSENL'ÀREADETREBALL
Elsriscosméssignificatiusdel'operarienl'àreadetreball,són:


x Caigudesd'altura.
x Caigudesadiferentnivell.
x Caigudesalmateixnivell.
x Copsitalls.
x Caigudesd objectes.
x Caigudesd enderrocs
x Ambientexcessivamentsorollós.
x Sobreesforçperposturesincorrectes.


PREVENCIÓDELSRISCOS

Proteccionsindividuals

x Cascos per a totes les persones que es trobin al recinte de l obra, inclòs
visitants.
x Guantsd úsgeneral.
x Botesdeseguretat.
x Protectorsauditius.
x Robacontralapluja.
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Proteccionscolͼlectivesisenyalització

x Senyalsdetràfic.
x Senyalsdeseguretat.
x Tancaments.
x Baranesdeseguretat.


Informació
Totelpersonal,al'inicidel'obraoquans'incorporialamateixa,hauràrebutdelaseva
empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la
realitzaciódelessevestasques.


Formació
Cadaempresahad'acreditarqueelseupersonaldel'obraharebutformacióenmatèria
deseguretatisalut.

Apartirdel'elecciódelpersonalmésqualificat,esdesignaràquiactuaràcomsocorristade
l'obra.


Medicinapreventivaiprimersauxilis
Esdisposaràd'unafarmaciolaambelmaterialnecessari.

Lafarmaciolaesrevisaràmensualmentiesreposaràimmediatamentelmaterialconsumit.

S'haurà d'informar, en un rètol visible en l'obra, de l'emplaçament més pròxim dels
diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals,
ambulàncies,hospitals,etc.)onavisaro,siéselcas,duralpossibleaccidentatperquèrebi
untractamentràpidiefectiu.


Reconeixementmèdic
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement
mèdic.


PREVENCIÓDELRISCDEDANYSATERCERS
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el
carrer,is'adoptaranlesmesuresdeseguretatquecadacasrequereixi.
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Essenyalitzaranelsaccessosnaturalsal'obraiesprohibiràelpasatotapersonaaliena,
colͼlocantͲseunatancailesindicacionsnecessàries.

Estindràencompteprincipalment:

x Lacirculaciódelamaquinàriapropdel'obra.
x Lainterferènciadetreballsioperaris.
x Lacirculaciódelsvehiclespropisdel obra.
x Protegirelpasdevianantspropdel obra.
x Caigudadepersonesalmateixnivell.
x Caigudad objectes.


PRESCRIPCIONSGENERALSDESEGURETAT
Totelpersonal,incloentlesvisites,ladirecciófacultativa,etc.,utilitzaràperacircular
perl'obraelcascdeseguretat.

En cas d'accident en el qual es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del
contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de
condicionsdetreballquehanpossibilitatl'accident.

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció
facultativadel'obra,ons'especificarà:

x Nomdel accidentat;categoriaprofessional;empresaperalaqualtreballa.
x Hora, dia i lloc de l accident; descripció de l accident; causes de tipus
personal.
x Causesdetipustècnic;mesurespreventivesperevitarqueesrepeteixi.
x Datalímitderealitzaciódelesmesurespreventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al Tècnic de Seguretat en fase
d'execució,l'endemàaldel'accident,comamolttard.

La direcció facultativa i el Tècnic de seguretat podran aprovar l'informe o exigir
l'adopciódemesurescomplementàriesnoindicadesenl'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la
subjeccióalesordenancesireglamentsadministratiusdedretpositiuirangsuperior,ni
eximeixdecomplirͲles.
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Cada contractista durà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
mantenimentcorrectiu(avariesireparacions)delamaquinàriadel'obra.

Enelscasosquenohaginormad'homologacióoficial,serandequalitatadequadaales
prestacionsrespectives.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de
fàbrica; o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que
garanteixil'operativitatfuncionalpreventiva.

Totalamaquinàriaelèctricaques'usitindràconnectadeslescarcassesdelsmotorsiels
xassísmetàlͼlicsaterra,pelques'instalͼlaranlespiquesdeterranecessàries.

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instalͼlacions les farà
semprel'electricistadel'obra.

Quedaexpressamentprohibitefectuarelmantenimentoelgreixatdelesmàquinesen
funcionament.


CONDICIONSDELSMEDISDEPROTECCIÓ
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció colͼlectiva (SPC)
tindranfixatunperíodedevidaútil.

Quan per circumstàncies de treball, es produeixi una deterioració més ràpida d'una
determinadapeçaoequip,aquestesreposarà,independentmentdeladuradaprevista
odeladatadelliurament.

Aquellespecesquepelseuúshaginadquiritmésjocotolerànciesdelesadmesespel
fabricant,seranreposadesimmediatament.

L'úsdelapeçaod'unequipdeprotecciómairepresentaràunriscpersimateix.


EQUIPSDEPROTECCIÓINDIVIDUAL(EPI)
Cadacontractistaduràelcontroldelliuramentd'equipsdeproteccióindividual(EPI)de
latotalitatdelpersonalqueintervéenl'obra.

Esdescriu,enaquestapartat,laindumentàriapersonalqueesfaservirmésiambmés
freqüènciaenuncentredetreballdelramdelaconstrucció,enfunciódelsriscosmés
correntsaqueestanexposatselstreballadorsd'aquestsector.
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CASC
Elcaschadeserd uspersonaliobligatenlesobresdeconstrucció.

Had estarhomologatd acordamblanormatècnicareglamentàriaMTͲ1,Resolució
delaDGdeTreballde14Ͳ12Ͳ74,BOEnúm.312de30Ͳ12Ͳ74.

Lescaracterístiquesprincipalsson:

x ClasseN:Espotferservirentreballsambriscoselèctricsatensionsinferiors
oigualsa1.000V.
x Pes:
Nohadesobrepassarels450gr.


Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara
quenohaginestatutilitzatshandesersubstituïtsperaltresnous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se
substitueixinlespecesinteriorsencontacteambelcap.


CALÇATDESEGURETAT
Atenent que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc
d'accidents mecànics, i que existeix la possibilitat de perforació de les soles per
claus, és obligatori l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la
NormatècnicareglamentàriaMT5,ResoluciódelaDGdeTreballde31Ͳ01Ͳ80,BOE
núm.37de12Ͳ02Ͳ80.

Lescaracterístiquesprincipalssón:

x Classe:
Calçatambpuntera(laplantillaseràopcionalenfunciódelriscde
puncióenelspeus)
x Pes:
Nohadesobrepassarels800gr.

Quancalguitreballarenterrenyshumitsoespuguinrebreesquitxadesd'aiguao
de morter, les botes han d'ésser de goma. Norma tècnica reglamentària MTͲ27,
ResoluciódelaDGdeTreballde03Ͳ12Ͳ81,BOEnº305de22Ͳ12Ͳ81,classeE.


GUANTS
Per a evitar agressions a les mans dels treballadors (talls, esgarrapades, picades,
etc.)caldràferúsdeguants.Podenserdediferentsmatèries,com:
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x
x
x
x

Cotóopunt:
Treballslleugers.
Cuir:

Manipulacióengeneral.
Làtexrugós:
Manipulaciódepecesquetallin.
Lona:

Manipulaciódefustes.

Peralaprotecciócontralesagressionsquímiques,hand'estarhomologats,segons
laNormatècnicareglamentàriaMTͲ11,ResoluciódelaDGdeTreballde06Ͳ05Ͳ77,
BOEnúm.158de04Ͳ07Ͳ77.

Peratreballsenelsqualspuguihaverriscd'electrocució,s'handeferservirguants
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MTͲ4, Resolució de la DG de
Treballde28Ͳ07Ͳ75,BOEnúm.211de02Ͳ11Ͳ75.


CINTURONSDESEGURETAT
Quanestreballienunllocaltquesuposiperilldecaigudeseventuals,éspreceptiu
l'úsdecinturonsdeseguretathomologatssegonslaNormatècnicareglamentària
MTͲ13,ResoluciódelaDGdeTreballde08Ͳ06Ͳ77,BOEnúm.210de02Ͳ09Ͳ77.

Lescaracterístiquesprincipalsson:

ClasseA:cinturódesubjecció.S hadeferservirquaneltreballadornos hagide
desplaçaroquanelsdesplaçamentssiguinlimitats.L'elementamarrador
had'estarsempretirantperaimpedirlacaigudalliure.


PROTECTORSAUDITIUS
Quan els treballs estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de sorolls
superior als 80 dB(A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran
d'úsindividual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica
reglamentàriaMTͲ2,ResoluciódelaDGdeTreballde28Ͳ01Ͳ75,BOEnúm.209de
01Ͳ09Ͳ75.


PROTECTORSDELAVISTA
Quanelstreballadorsestiguinexposatsaprotecciódepartícules,pólvoresofums,
esquitxadesdelíquidsiradiacionsperillosesoenlluernadores,haurandeprotegirͲ
selavistaambulleresdeseguretati/opantalles.
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Lesulleresocularsdeproteccióantiimpactantshand'estarhomologadesd'acord
amblaNormatècnicareglamentàriaMTͲ16,ResoluciódelaDGdeTreballde14Ͳ
06Ͳ78,BOEnúm.196de17Ͳ08Ͳ78,iMTͲ17,ResoluciódelaDGdeTreballde28Ͳ
06Ͳ78,BOEde09Ͳ09Ͳ78.


ROBADETREBALL
Elstreballadorsdelaconstruccióhandeferservirrobadetreball,preferiblement
deltipusgranota,facilitadaperl'empresaenlescondicionsfixadesenelconveni
colͼlectiuprovincial.

La roba ha d'ésser de teixit lleuger i flexible, ajustat al cos, sense elements
addicionals(bocamànigues,girs,etc.)ifàcildenetejar.

Enelcasdetreballarsotaplujaoencondicionsd'humitatsimilar,se'lslliuraràroba
impermeable.


SISTEMESDEPROTECCIÓCOLͼLECTIUS(SPC)
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter colͼlectiu, que tenen com
funcióprincipalferdepantallaentreelfocusdepossibleagressióilapersonaoobjecte
aprotegir.


TANCAMENTSAUTÒNOMSDELIMITACIÓIPROTECCIÓ
Tindrancomamínim100cm.d'alturaiseranconstruïdesabasedetubsmetàlͼlics.
Latancahadeserestableinos'hadepodermourenicaure.


BARANES
Lesbaranesembolicaranelsforatsverticalsambperilldecaigudesdemesdedos
metres.

Hauran de tenir la resistència suficient (150 Kg.) per a garantir la retenció de
personesoobjectes,iunaalturamínimadeproteccióde90cm.,llistóintermedii
sòcol.


CABLESDESUBJECCIÓDECINTURÓDESEGURETAT
Tindranlaresistènciasuficientperasuportarelsesforçosquepuguinsersotmesos,
d'acordamblasevafuncióprotectora.


169

ESCALESDEMÀ
Haurand'anarproveïdesdesabatesantilliscants.Noesfaranservirsimultàniament
per dues persones. La longitud passarà en un metre el punt superior de
desembarcament.

Tindranunancoratgeperfectamentresistentenlasevapartsuperiorperaevitar
moviments.

Tantlapujadacomlabaixadaperl'escalademàesfaràsempredecaraal'escala.


SERVEISDEPREVENCIÓ
Serveitècnicdeseguretatisalut
Totselscontractisteshandetenirassessoramenttècnicenseguretatisalut,propio
extern,d'acordambelReialdecret39/1997sobreserveisdeprevenció.

Serveimèdic
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o
mancomunat.

Totelpersonaldenouingrésalacontracta,encaraquesiguieventualoautònom,
hauràdepassarelreconeixementmèdicprelaboralobligat.Sóntambéobligadesles
revisionsmèdiquesanualsdelstreballadorsjacontractats.


LEGISLACIÓESPECIFICADESEGURETATISALUTENLACONSTRUCCIÓ

ReglamentdeSeguretatihigieneeneltreball
Ordrede31degenerde1940,delMinisterideTreball(BOEnúm.34,03/02/1940.

Reglamentderogat,excepteelCap.VII."Bastides",perla"Ordenançageneralde
seguretatihigieneeneltreball"(Ordrede9demarçde1971).


ReglamentdeSeguretatihigieneeneltreball
Ordrede20demaigde1952,delMinisterideTreball(BOEnúm.167,15/06/1952).

Modificaciódel article115.Ordrede10dedesembrede1953(BOEnúm.356,22/
12/1953).
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Ordenançadetreballperalesindústriesdelaconstrucció,vidreiceràmica
Ordre de 28 d'agost de 1.979, del Ministeri de Treball (BOE núm. 213 al 216,
05,07Ͳ09/09/1.970)(C.E.BOEnúm.249,17/10/1.970).

Modificaciódel'Ordenança.Ordrede27dejuliolde1.973(BOEnúm.182,31/
07/1.973).


Ordenançageneraldeseguretatihigieneeneltreball
Ordre de 9 de març de 1.971, del Ministeri de Treball (BOE núm. 64 y 65, 16 y
17/03/1.971)(C.E.ͲBOEnúm.82,06/03/1.971).


Reglamentd'aparellselevadorsperaobres
Ordrede23demaigde1.977,delMinisterid Indústria(BOEnúm.141,14/06/
1.977)(C.E.ͲBOEnúm.170,18/07/1.977).
Modificacióarticle65.Ordrede7demarçde1.981(BOEnúm.63,14/03/1.981).



Reglamentdeseguretatenlasmàquines
Real Decret 1495/1.986,de 26 de maig, de la Presidència delGovern (BOE núm.
173,21/07/1.986)(C.E.ͲBOEnúm.238,04/10/1.986).

Modificació.RealDecret590/1.989,de19demaig,delMinisterideRelacionsamb
lesCortsidelaSecretariadelGovern(BOEnúm.132,03/06/1.989).


InstrucciótècnicacomplementàriaITCͲMSGͲSM1
Ordre de 8 d abril de 1.991, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la
SecretariadelGovern(BOEnúm.87,11/04/1.991).

Modificació. Real Decret 830/1.991, de 24 de maig, del Ministeri de Relaciones
amblesCortsidelaSecretariadelGovern(BOEnúm.130,31/05/1.991).


Infraccionsisancionsenl•ordresocial
Llei8/1.988,de7d abril,delaPrefecturadel'Estat(BOEnúm.91,15/04/1.988).
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Disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89Ͳ392ͲCEE, relativa a
l'aproximaciódeleslegislacionsdelsEstatsmembressobremàquines
RealDecret1.435/1.992,de27denovembre,delMinisterideRelacionesambles
CortsidelaSecretariadelGovern(BOEnúm.297,11/12/1.995).
Modificació.RealDecret56/1.995,de20degener(BOEnúm.33,08/02/1.995).

Relació de normes harmonitzades en l àmbit del Real Decret, Resolució de 1 de
junyde1.996,delMinisterid IndústriaiEnergia(BOEnúm.155,27/06/1.996).


Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació
intracomunitàriadelsequipsdeproteccióindividual.
RealDecret1407/1.992,de20denovembre,delMinisterideRelacionesambles
CortsidelaSecretariadelGovern(BOEnúm.311,28/12/1.992)C.E.ͲBOEnúm.
42,24/02/1.993).

Modificació.RealDecret159/1995,de3defebrer,delMinisteridelaPresidència
(BOEnúm.57,08/03/1995)(C.E.ͲBOEnúm.57,08/03/1.995).


S•estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries
d'obresiconstruccionsalínieselèctriques.
Resolució de 4 de novembre de 1.988, del Departament D´Indústria i Energia
(DOGCnúm.1075,30/11/1988).


S'estableixen els requisits i dades de les comunicacions d'obertura prèvia o
represad'activitatsd'empresesicentresdetreball.
Ordrede6demaigde1.988,delMinisterideTreballiSeguretatSocial(BOEnúm.
117,16/05/1988).


Protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats de l'exposició al soroll
duranteltreball.
RealDecret1316/1989,de27d octubre,delMinisterideRelacionsamblesCortsi
de la Secretaria del Govern BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. Ͳ BOE núm. 295,
09/12/1989inúm.126,26/05/1990).


TextrefósdelaLleidel'EstatutdelsTreballadors
RealDecretLegislatiu1/1995,de24demarç,delMinisterideTreballiSeguretat
Social(BOE29/03/1995).
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Prevencióderiscoslaborals
Llei 31/1995, de 10 de novembre de la Prefectura de l'Estat (BOE núm. 269, 10/
11/1995).


S•aprovaelReglamentdelsServeisdePrevenció
RealDecret39/1997,de17degener,delMinisterideTreballiAssumptesSocials
(BOEnúm.27,31/01/1996).


Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el
treball.
Real Decret 485/1997, de 14 d abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials
(BOEnúm.97,23/04/1997).


Disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la manipulació manual de
càrreguesquecomportiriscos,enparticulardorsolumbars,peralstreballadors.
Real Decret 487/1997, de 14 d abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials
(BOEnúm.97,23/04/1997).


Disposicionsmínimesdeseguretatysalutenelsllocsdetreball.
Real Decret 486/1997, de 14 d abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials
(BOEnúm.97,23/04/1997).


Protecciódelstreballadorscontraelsriscosrelacionatsambl'exposicióaagents
cancerígensduranteltreball.
Real Decret 665/1997, de 12 de maig, del Ministeri de la Presidència (BOE núm.
124,24/05/1997).


Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels
treballadorsd'equipsdeproteccióindividual.
Real Decret 773/1997, de 30 de maig, del Ministeri de la Presidència (BOE núm.
140,12/06/1997).


S'estableixenlesdisposicionsmínimesdeseguretatisalutperalautilitzaciópels
treballadorsdelsequipsdetreball.
RealDecret1215/1997,de18dejuliol,delMinisteridelaPresidència(BOEnúm.
188,07/08/1997).
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S'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció.
RealDecret1627/1997,de24d octubre,delMinisteridelaPresidència(BOEnúm.
256,25/10/1997).


S'aprovaelmodeldellibred'incidènciesenobresdeconstrucció.
Ordre de 12 de gener de 1.998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565,
27/01/1998).


Convenicolͼlectiugeneraldelsectordelaconstrucció.
Resolució de 4Ͳ5Ͳ1992 de la Direcció General de Treball (BOE núm. 121, 20/ 05/
1992).


***********
SantJoanDespí,generde2.019
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