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î
Õ÷ ÿ  íôíð 

ÛÈ×Ù�ÒÝ×ÛÍ Ô·³·¬¿½·� 
¼»³¿²¼¿
»²»®¹�¬·½¿

Ì¿«´¿ îòî 
»¹±² ¦±²¿ 
½ ·́³�¬·½¿

 

Ñ¾»®¬«®» ¼» ½±¾»®¬» · º¿�¿²» ±®·»²¬¿¼» ¿ ÍÑ ø7çð&÷ øïî÷ ÚØ·́³ ·  ÚỐ·³ ÿ  ðôíë 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 
22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució 
de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment 
obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva 
finalitat, pot en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els 
establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i 
ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser 
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes en el projecte d’execució un programa de control de qualitat del qual 
haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a 
satisfer-les puntualment en el moment en què s’en produeixi l’acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de ........ dies des del moment en què es van encarregar. A tal 
efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb 
les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i 
d’altres persones contractades a aquest efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà 
del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual 
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva 
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 
executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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AIGUA PER PASTAR 
 
 

L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i 
complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons 
que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions 
exigides en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé es 
justificarà especialment que no perjudica les propietats exigides al formigó, ni a curt ni 
a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i els criteris 
d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 

Determinació del pH (UNE 7234/71) 
Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 
Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
Determinació de l’Ió-clor (UNE 7178/60) 
Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
 

L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 
28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 

Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que 
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions fisicoquímiques, 
fisicomecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

És prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que se n’eviti la segregació i 
contaminació, i hauran de mantenir les seves característiques gramulomètriques fins a la 
incorporació a la mescla. 

Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de 
subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i on hi 
figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

 
Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions 
exigides en l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència 
prèvia) o bé es justificarà explícitament que no altera especialment les propietats 
exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de 
l’EHE. 

 
En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats 
inestables ni compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segons: 
 

Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1) 
Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
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Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) 
(EHE, art. 28.3.1) 
Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 
El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-97) i complirà les 
condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. És a dir: 
 

Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 
Distintiu de qualitat: 
Altres característiques: 

 
No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del 
fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 
Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o el que defineixi l’aparellador o 
arquitecte tècnic): 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està 
fabricat i comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 

 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les 
dades indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97. 

 
Operatius: 

 
Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, 
segons l’article 26.2 de l’EHE. 

 
Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les 
indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 

 
En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, 
abans de començar els treballs de formigonat i sempre que variïn les condicions de 
subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de 
recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particular i als necessaris per a la determinació del contingut de clorurs 
(EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es 
comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i final 
d’adormiment, resistència a la compressió i estabilitat de volum. 

 
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els 
assaigs de recepció es podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, 
segons que s’indica als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la 
direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització dels 
assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació 
del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf 
anterior, que seran substituïdes per la documentació d’identificació del ciment 
juntament amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art.  10.b; EHE, art.  81.1.2; 
Decret 375/88, annex 1). 
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Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons que s’indica en els articles 
81.1.2 de l’EHE i 10.c de la RC-97. 

 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris 
d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el segon 
parèntesi: 
 

Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
Putzolanitat (UNE EN 196-5/96) 
Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
Resistència a la compressió (UNE EN 196-1/96) 
Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
Alúmina (UNE 80217/91) 
Àlcalis (UNE 80217/91) 
Finor de mòlta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
Pes específic (UNE 80103/86) 
Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
Humitat (UNE 80220/85) 
Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
Titani (UNE 80228/88 EX) 
Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar 
(UNE 80303/96) 
Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
Composició i especificacions dels ciments de baixa calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96) 
Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
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ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
 

Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no 
superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques 
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 
Tipus d’additiu: 
Proporció: 

 
Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres 
components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons que s’indica a 
l’article 29.1 de l’EHE. 

 
Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que 
s’indica a l’article 81.4.2 de l’EHE. 

 
Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a 
cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els 
articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 
Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos 
químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i 
segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, 
segons que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

Anàlisi infraroja (UNE EN 480-6/97) 
Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
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Determinació del pH (UNE 83227/86) 
Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons 
la UNE 480-1/98. 



OFICINA CONSULTORA TÈCNICA. DEMARCACIÓ DE BARCELONA DEL COAC 
 

ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
 

La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 
l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions 
indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 

 
Percentatge de cendres volants respecte al pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte al pes de ciment: 

 
En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus 
CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà el 
35% i la de fum de sílice el 10% del pes del ciment. 

 
Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 
carbonatació si no es protegeix el formigó. 

 
Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de 
qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a 
l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice. La 
determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència 
que el previst per executar l’obra. 

 
Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es 
determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, 
i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme 
l’addició no conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o 
afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 
29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice, 
d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris 
d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres 
volants o fum de sílice: 
 

Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
Finor (UNE EN 451-2/95) 
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Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
Expansió (UNE EN 196-3/96) 
Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
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 FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
 

El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les 
condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen 
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 

 
Element a construir: 
Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Altres característiques: 

 
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 

 
Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 

 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 

En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III o IV, o qualsevol 
classe específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat 
caldrà comprovar el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del 
formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les 
dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de 
penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 
85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  

 
Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el 
formigó resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en 
l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, segons que s’indica a l’article 68 de 
l’EHE. 

 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó 
que aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i acceptades prèviament 
per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 
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Operatius: 
 

Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en 
l’article 83 de l’EHE. 

 
Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el 
criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de 
resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de tolerància 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 

Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
Densitat (UNE 83317/91) 
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
 

El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà 
les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir (veure EHE, 
art. 69.2.8): 

 
Element a construir: 
 

Designació del formigó per propietats: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 

 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
Altres característiques: 

 
Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 

 
Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 

 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades 
indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

 
Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un 
distintiu reconegut oficialment o un certificat CC-EHE (EHE, art. 81). 

 
Operatius:  
 

Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en 
l’article 83 de l’EHE. 

 
Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el 
criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de 
resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 
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En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment 
reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels 
components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

 
Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el 
nombre d’amassaments a assajar per cada lot segons que s’estableix a l’apartat 3 de 
l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de toleràncies 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 

Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
Densitat (UNE 83317/91) 
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 

Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a 
l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols: És a dir: 

 
Designació (EHE, art. 31): 
Diàmetres: 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 

 
No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del 
fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 

 
Nivell de control (EHE, art. 90): 

 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls 
següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la 
comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte. 

 
En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu reconegut oficialment 
o un certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i 
el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

 
Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs 
corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències 
establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

 
En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada 
subministrador i tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica 
a l’article 31 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de 
l’EHE, amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions 
de l’article 31.1 de l’EHE. 

 
En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons 
l’article 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels ressalts 
s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat específic 
d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 

 
En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions 
necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació 
(tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 
de l’EHE. 

 



OFICINA CONSULTORA TÈCNICA. DEMARCACIÓ DE BARCELONA DEL COAC 
 

Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblec i ganxos d’ancoratge, 
mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblec - 
desdoblec segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

 
En el cas que hi hagi unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge 
segons l’article 90.4 de l’EHE. 

 
Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de 
trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i 
subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 

 
En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos 
assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, i inclouran l’assaig de resistència a 
l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 

 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors 
assaigs de comprovació. 

 
En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un 
certificat CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar 
d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Doblec-desdoblec (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 
 

Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
 

L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen 
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la 
“Norma Básica de la Edificación. Estructuras de acero en edificación” (NBE-EA-95). És a dir: 

 
Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1): 
Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1): 
Tipus i ubicació indicats als plànols. 

 
Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5): 

 
Criteri de divisió de lots (NBE-EA-95, art. 2.1.5.2 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte 
tècnic): 

 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 

 
Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s’indica a 
l’article 2.1.5.1 de la NBE-EA-95. 

 
Operatius: 
 

Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica a l’article 
2.1.6.2 de la NBE-EA-95. 

 
Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que 
s’indica a l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 

 
Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que 
s’indica a l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes 
referenciades entre parèntesi: 
 

Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Allargament fins a ruptura (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Doblec sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 
7349/76) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
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Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 
2.1.5) 
Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 
2.1.5) 
Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art. 
2.1.5.7) 
Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.8) 
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 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
 

Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra han de tenir les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de fábrica de ladrillo” 
(NBE-FL-90) i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos 
en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

 
Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 
Dimensions (RL-88, apt. 4): 
Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2): 
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no 
es demani, indicació expressa en aquest sentit 

 
La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, 
identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la 
comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 
5.2 de la RL-88. 

 
Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del 
fabricant de la resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-
88. 

 
Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada 
subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, 
segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 
Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada 
subministrador i tipus de maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 

 
Operatius: 
 

Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, 
segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 
Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-
88. 

 
Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

 
Es comprovarà la inexistència d’escrostonaments per pinyol, segons l’apartat 4.3 de 
la RL-88. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 
 

Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 
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SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 
 
 

Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de 
l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado” (EF-96) i 
“Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). És a dir: 

 
Per les biguetes: 

Tipus (armada, pretesada, ...): 
Forma (semibigueta, ...): 
Cantell: 
Llum màxima: 

Per les peces d’entrebigat: 
Tipus (resistent o no): 
Material (ceràmic, morter de ciment ...): 

Pel conjunt del sistema: 
Intereix: 
Distintiu de qualitat: 

 
Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12): 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 

 
Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons que s’indica 
a l’article 10.1 de l’EF-96. 

 
Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant 
que garanteixi les característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que 
s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el sistema 
de sostre té un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

 
Operatius: 
 

Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), 
segons l’article 9.1 de l’EF-96. 

 
Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 

 
Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització 
d’ús del sistema de sostre, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 

 
Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva 
utilització conjunta, d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
d’acord amb l’article 9 de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris referenciats entre 
parèntesis: 
 
Per les biguetes: 

Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 
Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 
Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 
Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
Armadura transversal (EHE, art. 44) 
Formigó (EHE, art. 30) 
Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 

 
Per les peces d’entrebigat: 

Càrrega (EF-96, art. 3.1). 
Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 
Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents. 
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MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
 

El material que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
És a dir: (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat ...): 
Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, EPS, XPS, argila 
expandida, perlita, escuma de poliuretà, suro ...): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CT-79, annex 5.2.2): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 

 
Divisió en unitats d’inspecció (apartat 5.2.3 de l’annex 5 de la NBE-CT-79 o la que defineixi 
l’aparellador o arquitecte tècnic): 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions 
i toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 5.1.6 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 
Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 
mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 5.1.7 de 
l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 
Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament 
amb la garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, 
permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o 
assaigs, segons que s’indica a l’apartat 5.2.2 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 
Operatius: 
 

Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 

Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 
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MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
 

El material que s’utilitzarà com a aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas 
en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88) 

 
Tipus de material (mantes, plafons...): 
Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, suro, ...): 
Densitat aparent: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): 
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): 

 
Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o la que defineixi 
l’aparellador o arquitecte tècnic): 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions 
i toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 

 
Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 
mitjançant la comprovació de l’etiquetatge, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de 
l’annex 4 de la NBE-CA-88. 

 
Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament 
amb la garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, 
permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o 
assaigs, segons que s’indica en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la CA-88. 

 
Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels 
assaigs d’aïllament acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de 
compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 

 
Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual 
s’han fet tots els assaigs. 

 
Operatius: 
 

Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 

Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 
Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 
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MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
 

El material que s’utilitzarà com a aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones de 
protección contra incendios en los edificios” (NBE-CPI-96). És a dir: (veure art. 13 de la 
NBE-CPI-96) 

 
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos 
ignífugs...): 
Gruix: 
Classe de reacció al foc exigida: 
Toxicitat: 
Segell o Marca de Qualitat: 
Altres característiques: 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
Es controlarà que el fabricant o importador garanteix les característiques requerides 
per al compliment de la NBE-CPI-96, mitjançant documents que recullin els resultats 
dels assaigs necessaris (NBE-CPI-96, art. 17.2 i 17.3). Aquesta documentació haurà 
de tenir una antiguitat inferior a 5 anys (NBE-CPI-96, art. 17.3.4). 

 
Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la 
seva fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels 
assaigs realitzats en el laboratori mencionin explícitament que el material ha estat 
sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la classe de 
reacció al foc, M, segons que s’indica a l’article 17.2.2 de la NBE-CPI-96. 

 
Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual 
s’han fet els assaigs. 

 
Operatius: 
 

Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 

Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 
Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
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POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 
 

El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra 
tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost 
i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la Norma Reglamentària d’Edificació sobre 
aïllament tèrmic (NRE-AT-87) i a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones térmicas 
en los edificios” (NBE-CT-79). És a dir: 

 
Tipus (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Situació segons ordre de 29/7/94 (*): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 

 
Divisió en unitats d’inspecció (veure ordre de 29/07/94 o la que defineixi l’aparellador o 
arquitecte tècnic): 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Tipus i classe de material (manta, plafó...; fibra de vidre, llana de roca...): 
 
Documentals: 
 

Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels 
productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que serà la següent: 

 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 
lliurat pel fabricant. 
Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels 
controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que 
s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 

 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 
lliurat pel fabricant. 
Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat 
reconeguts, lliurat pel fabricant. 
Certificat de control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per 
l’aplicador. 
Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que 
s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 

 
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 
lliurat pel fabricant. 
Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels 
controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
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Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat 
reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum 
de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la 
realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 
lliurat pel fabricant. 
Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat 
reconeguts, lliurat pel fabricant. 
Certificat del control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per 
l’aplicador. 
Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat 
reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum 
de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la 
realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Operatius: 
 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 
 

Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels 
assaigs de compliment obligat, en laboratori homologat, segons que s’indica als 
articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/7/94. 

 
Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions establertes als 
articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/07/94. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIG DE LABORATORI 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i segons les 
indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/07/94: 
 

Densitat (UNE 53215/91) 
Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
Classificació del comportament de reacció davant del foc (UNE 23727/81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
     Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
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Ý¿´¼®� ¬¿³¾� ¬»²·® ĺ±¾®¿ »²§¿´·¬¦¿¼¿ · ¬¿²½¿¼¿ò Ý¿  ́¬»²·® »² ½±³°¬» ¯«» ´¿ »ª¿ ·¬«¿½·� 
¿�́́¿¼¿ô º¿ ¯«» ·̧ ¸¿¹· °»®·´́  ¼l·²¬®«·³»ò 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿®¯«·¬»½¬»æ Î¿³±² Ý¿´±²¹» · Ê¿´´¾±²¿ 

°®±¶»½¬»æ Î»¬·¬«½·� ¼»´ È¿´»¬ ¼»´ Ý¿¬´´¿®� 

 
 

»¬«¼· ¼» »¹«®»¬¿¬ · ¿´«¬ 
³»³�®·¿ ¼l»¼·º·½¿½·� 



�ÒÜÛÈ 
ÜÛÓÑÔ×Ý×ÑÒÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì

ÜÛÓÑÔ×Ý×�  ÓßÒËßÔ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ë
ïòó Ü»º·²·½·� · ¼»½®·°½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ë
îòó Î»´¿½·� ¼» Î·½± · ´¿ »ª¿ ¿ª¿´«¿½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ê
íòó Ò±®³¿ ¼» Í»¹«®»¬¿¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò é
ìòó Í·¬»³» ¼» Ð®±¬»½½·� Ý± +́´»½¬·ª¿ · Í»²§¿´·¬¦¿½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ç
ëòó Î»´¿½·� ¼lÛ¯«·° ¼» °®±¬»½½·�  ·²¼·ª·¼«¿´ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïð

ÓÑÊ×ÓÛÒÌ ÜÛ ÌÛÎÎÛÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïï
ÞË×ÜßÌÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïî

ïòó Ü»º·²·½·� ·  ¼»½®·°½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïî
îòó Î»´¿½·� ¼» Î·½±  · ´¿ »ª¿ ¿ª¿´«¿½·�òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïí
íòó Ò±®³¿ ¼» Í»¹«®»¬¿¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïì
ìòó Í·¬»³» ¼» Ð®±¬»½½·� Ý± +́´»½¬·ª¿ · Í»²§¿´·¬¦¿½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïê
ëòó Î»´¿½·� ¼lÛ¯«·° ¼» °®±¬»½½·� ·²¼·ª·¼«¿ ò́ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïé

ÎßÍÛÍ  × ÐÑËÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïè
ïòó Ü»º·²·½·� · ¼»½®·°½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïè
îòó Î»´¿½·� ¼» Î·½±  · ´¿ »ª¿ ¿ª¿´«¿½·�òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïç
íòó Ò±®³¿ ¼» Í»¹«®»¬¿¬ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îð
ìòó Í·¬»³» ¼» Ð®±¬»½½·� Ý± +́´»½¬·ª¿ · Í»²§¿´·¬¦¿½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îí
ëòó Î»´¿½·� ¼lÛ¯«·° ¼» °®±¬»½½·�  ·²¼·ª·¼«¿´ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îì

ÛÍÌÎËÝÌËÎÛÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îë
ÛÍÌÎËÝÌËÎÛÍ ÜÛ ÚÑÎÓ×Ù� ßÎÓßÌ ×Ò Í×ÌË òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îê

ïòó Ü»º·²·½·� · ¼»½®·°½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îê
îòó Î»´¿½·� ¼» Î·½±  · ´¿ »ª¿ ¿ª¿´«¿½·�òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îé
íòó Ò±®³¿ ¼» Í»¹«®»¬¿¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îè
ìòó Í·¬»³» ¼» Ð®±¬»½½·� Ý± +́´»½¬·ª¿ · Í»²§¿´·¬¦¿½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íï
ëòó Î»´¿½·� ¼lÛ¯«·° ¼» °®±¬»½½·� ·²¼·ª·¼«¿ ò́ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íî

ÝÑÞÛÎÌÛÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íí
ÝÑÞÛÎÌÛÍ ×ÒÝÔ×ÒßÜÛÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íì

ïòó Ü»º·²·½·� · ¼»½®·°½·� òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íì
îòó Î»´¿½·� ¼» Î·½±  · ´¿ »ª¿ ¿ª¿´«¿½·�òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íë
íòó Ò±®³¿ ¼» Í»¹«®»¬¿¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íê
ìòó Í·¬»³» ¼» Ð®±¬»½½·� Ý± +́´»½¬·ª¿ ·  Í»²§¿ ·́¬¦¿½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íè
ëòó Î»´¿½·� ¼lÛ¯«·° ¼» °®±¬»½½·�  ·²¼·ª·¼«¿´ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íç

ÌßÒÝßÓÛÒÌÍ ÛÈÌÛÎ×ÑÎÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìð
Ú�ÞÎ×Ýß ÜÛ  Óß� òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìï

ïòó Ü»º·²·½·� · ¼»½®·°½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìï
îòó Î»´¿½·� ¼» Î·½±  · ´¿ »ª¿ ¿ª¿´«¿½·�òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìî
íòó Ò±®³¿ ¼» Í»¹«®»¬¿¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìí
ìò ó Í·¬»³» ¼» Ð®±¬»½½·� Ý± +́´»½¬·ª¿ · Í»²§¿ ·́¬¦¿½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìì
ëòó Î»´¿½·� ¼ùÛ¯«·° ¼» °®±¬»½½·�  ·²¼·ª·¼«¿ ò́ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìë

ÌßÒÝßÓÛÒÌÍ ×ÒÌÛÎ×ÑÎÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìê
ÌßÒÝßÓÛÒÌÍ ×ÒÌÛÎ×ÑÎÍ ÜÛ ÌÑÌÈÑ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìé

ïòó Ü»º·²·½·� · ¼»½®·°½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìé
îòó Î»´¿½·� ¼» ®·½± · ´¿ »ª¿ ¿ª¿´«¿½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìè
íòó Ò±®³¿ ¼» Í»¹«®»¬¿¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìç
ìòó Í·¬»³» ¼» Ð®±¬»½½·� Ý± +́´»½¬·ª¿ · Í»²§¿´·¬¦¿½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëï
ëòó Î»´¿½·� ¼lÛ¯«·° ¼» °®±¬»½½·� ·²¼·ª·¼«¿ ò́ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëî

ÎÛÊÛÍÌ×ÓÛÒÌÍ ÜÛ ÐßÎßÓÛÒÌÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëí
ÎÛÊÛÍÌ×ÓÛÒÌÍ ÛÈÌÛÎ×ÑÎÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëì

ïòó Ü»º·²·½·� · ¼»½®·°½·� òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëì
îòó Î»´¿½·� ¼» ®·½± · ´¿ »ª¿ ¿ª¿´«¿½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëë
íòó Ò±®³¿ ¼» Í»¹«®»¬¿¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëê
ìòó Í·¬»³» ¼» Ð®±¬»½½·� Ý± +́´»½¬·ª¿ · Í»²§¿´·¬¦¿½·� òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëè
ëòó Î»´¿½·� ¼lÛ¯«·° ¼» °®±¬»½½·� ·²¼·ª·¼«¿  ́òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëç

ÐßÊ×ÓÛÒÌÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êð
ÐßÊ×ÓÛÒÌÍòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êï

ïòó Ü»º·²·½·� · ¼»½®·°½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êï
îòó Î»´¿½·� ¼» ®·½± · ´¿ »ª¿ ¿ª¿´«¿½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êî
íòó Ò±®³¿ ¼» Í»¹«®»¬¿¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êí
ìòó Í·¬»³» ¼» Ð®±¬»½½·� Ý± +́´»½¬·ª¿ · Í»²§¿´·¬¦¿½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êê



ëòó Î»´¿½·� ¼lÛ¯«·° ¼» °®±¬»½½·� ·²¼·ª·¼«¿ ò́ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êé

ÎÛÝÑÞÎ×ÓÛÒÌÍ ÜÛ ÍÑÍÌÎÛÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êè
ÎßÓ ÜÛ ÚËÍÌÛÎ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êç

ÎßÓ ÜÛ ÚËÍÌÛÎ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éð
ïòó Ü»º·²·½·� · ¼»½®·°½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éð
îòó Î»´¿½·� ¼» ®·½± · ´¿ »ª¿ ¿ª¿´«¿½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éï
íòó Ò±®³¿ ¼» Í»¹«®»¬¿¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éî
ìòó Í·¬»³» ¼» Ð®±¬»½½·� Ý± +́´»½¬·ª¿ · Í»²§¿´·¬¦¿½·�ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éì
ëòó Î»´¿½·� ¼lÛ¯«·° ¼» °®±¬»½½·� ·²¼·ª·¼«¿ ò́ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éë

ÛÔÛÓÛÒÌÍ ßËÈ×Ô×ßÎÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éê



»¬«¼· ¼» »¹«®»¬¿¬ · ¿´«¬ 

³»³�®·¿ »¼·º·½¿½·� ìñèí 

ÜÛÓÑÔ×Ý×ÑÒÍ 

ïòó×²¬®±¼«½½·�ò 

ïòï Ü»º·²·½·�æ 

Ô¿ ¼»³± ·́½·� ½±²·¬»·̈  »² ¿½±²»¹«·® ´¿ ¬±¬¿´ ¼»¿°¿®·½·� ¼» ´l»¼·º·½· ¿ »²¼»®®±½¿®ò 

ïòî Ü·º»®»²¬ ³�¬±¼» ¼» ¼»³±´·½·�æ 

+  Ü»³± ·́½·� ³¿²«¿  ́ø³�¬±¼» ½´�·½÷ò   
+  Ü»³± ·́½·� °»® ³�¬±¼» ³»½�²·½æ 
ó ¼»³± ·́½·� °»® ¿®®±»¹¿³»²¬ò 
ó ¼»³± ·́½·� °»® »³°»²¬¿ò 
ó ¼»³± ·́½·� °»® »²¬·¾¿³»²¬ò 
ó ¼»³± ·́½·� °»® ¾±´¿ò 
+  Ü»³± ·́½·� °»® »¨°´±·« øª±´¿¼«®¿ ½±²¬®±´¿¼¿÷ò 
+  ß ¬́®» ·¬»³»æ °»®º±®¿½·� ¬�®³·½¿ô °»®º±®¿½·� ·̧¼®�« ·́½¿ô ¬¿½� ·̧¼®�«´·½ô ¬¿´́ ô »¬½ò 

ïòí Ñ¾»®ª¿½·±² ¹»²»®¿´æ  

ß¬»²»²¬ ¿ ½®·¬»®· ¼» »¹«®»¬¿¬ ´¿ ¼»³± ·́½·� ¼l«² »¼·º·½· � «²¿ ±°»®¿½·� » ¬̈®»³¿¼¿³»²¬ ¼» ·́½¿¼¿ô °»® ¿¯«»¬ 
³±¬·« ²»½»·¬¿ »³°®» «² °®±¶»½¬» ¼» ¼»³± ·́½·�ô ®»¿ ·́¬¦¿¬ °»® «² ¬�½²·½ ½±³°»¬»²¬ò 

ß ´¿ ³»³�®·¿ ¼l¿¯«»¬ °®±¶»½¬»ô ļ ¿«®� ¼» ®»º́ »½¬·®æ 
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+  «²¿ °®±¹®¿³¿½·� »¨¸¿«¬·ª¿ ¼» ĺ¿ª¿²�¿³»²¬ ¼» ´l±¾®¿ ¿ ¼»³± ·́®ô ¿¬»²»²¬ ¿´ °¿®�³»¬®» ¼» »¹«®»¬¿¬ô 
¬»³° · ½±¬ò 
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Ð±¿¬ ĺ»²¼»®®±½ ±¬¿ ®¿¿²¬ô » º¿®� °´¿²¬¿ ¿ °´¿²¬¿ô ¼» ¼¿ ¬́ ¿ ¾¿· ô̈ °®±½«®¿²¬ »ª¿½«¿® ´» ®«²» ¿³¾ ĺ¿¶«¼¿ 
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½±²¼·½·±² ¿¬³±º�®·̄ «» ± ¿ ¬́®» ½¿«» °«¹«·² °®±ª±½¿® »  ́»« »º±²¼®¿³»²¬ò 

+  Û °®±¬»¹·®¿² ¼» ´¿ °´«¶¿ ³·¬¶¿²�¿²¬ ´±²» ± °´�¬·½ô ´» ¦±²» ± »´»³»²¬ ¼» ĺ»¼·º·½· ¯«» °«¹«·² »® 
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±½«´¿®ô ¹«¿²¬ ¼» ½«·® ¿³¾ ³�²·¹¿ ¿ ¬́¿ô ¾±¬» ¼» »¹«®»¬¿¬ô °±´¿·²» · ¼¿ª¿²¬¿´ò 

Ü»°®� ¼» ´¿ ¼»³±´·½·�æ 
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®»»²§¿¼¿  »²  ¿¯«»¬¿ ¿½¬·ª·¬¿¬æ 

+  Í»²§¿´ ¼l¿¼ª»®¬�²½·¿ ¼» ½¿·¹«¼¿ ¿ ¼·º»®»²¬ ²·ª»´ ò́ 
+  Í»²§¿´ ¼l¿¼ª»®¬�²½·¿ ¼» ®·½ ¼l»²±°»¹¿®ò 
+  Í»²§¿´ ¼l¿¼ª»®¬�²½·¿ ¼» ®·½ »´�½¬®·½ò 
+  Í»²§¿´ ¼l¿¼ª»®¬�²½·¿ ¼» °»®·́  ́»² ¹»²»®¿´ò 
+  Í»²§¿´ ¼l¿¼ª»®¬�²½·¿ ¼» ³¿¬�®·» »¨°´±·ª»ò 
+  Í»²§¿´ ¼» °®± ·̧¾·¬  »  ́°¿ ¿´ ª·¿²¿²¬ò 
+  Í»²§¿´ ¼» ²± º«³»«ò 
+  Í»²§¿´ ¼» °®±¬»½½·� ±¾ ·́¹¿¬�®·¿ ¼»  ́½¿°ò 
+  Í»²§¿´ ¼» °®±¬»½½·� ±¾ ·́¹¿¬�®·¿ ¼» ´¿ ½¿®¿ò 
+  Í»²§¿´ ¼» °®±¬»½½·� ±¾ ·́¹¿¬�®·¿ ¼» ´¿ ª·¬¿ 
+  Í»²§¿´ ¼» °®±¬»½½·� ±¾ ·́¹¿¬�®·¿ ¼» ´l±�¼¿ò  
+  Í»²§¿´ ¼» °®±¬»½½·� ±¾ ·́¹¿¬�®·¿ ¼» ´» ª·» ®»°·®¿¬�®·»ò 
+  Í»²§¿´ ¼» °®±¬»½½·� ±¾ ·́¹¿¬�®·¿ ¼»´ °»«ò 
+  Í»²§¿´ ¼» °®±¬»½½·� ±¾ ·́¹¿¬�®·¿ ¼» ´» ³¿²ò 
+  Í»²§¿´ ¼» °®±¬»½½·� ±¾ ·́¹¿¬�®·¿ ¼»  ́½±ò 
+  Í»²§¿´ ¼» °®±¬»½½·� ·²¼·ª·¼«¿  ́±¾´·¹¿¬�®·¿ ½±²¬®¿ ½¿·¹«¼»ò 
 
Í»³°®» ¯«» ´» ½±²¼·½·±² ¼» ¬®»¾¿´´ »¨·¹»·¨·² ¼l¿´¬®»  »´»³»²¬ ¼» °®±¬»½½·�ô » ½±´+´±½¿®¿² »² 
´l±¾®¿ »¹«·²¬ »´ ½®·¬»®· »¬¿¾´»®¬ °»® ´¿ ´»¹·´¿½·� ª·¹»²¬ô ®»º´»½¬·²¬ó´± ¿´ Ð´¿ ¼» Í»¹«®»¬¿¬ · 
½±²¼·½·±² ¼» Í¿´«¬ ¯«» ¸¿ ¼» ®»¿´·¬¦¿® ´l»³°®»¿ ½±²¬®«½¬±®¿ò øß®¬ò é ÎÜ ïêîéñïççé÷ 

 
 



»¬«¼· ¼» »¹«®»¬¿¬ · ¿´«¬ 

³»³�®·¿ »¼·º·½¿½·� ïðñèí 

ÜÛÓÑÔ×Ý×� ÓßÒËßÔ 

ëòó Î»´¿½·� ¼lÛ¯«·° ¼» °®±¬»½½·�  ·²¼·ª·¼«¿´ò 

Û´ Û¯«·° ¼» Ð®±¬»½½·� ×²¼·ª·¼«¿  ́»®¿²ô »¹±² »´ ¬®»¾¿´́  ¿ ¼»»²ª±´«°¿®ô »´ »¹�»²¬æ 
+  Ì®»¾¿´́   ³¿²«¿´ ¼» ¼»³± ·́½·� °»´ ±°»®¿®· »°»½·¿ ·́¬¦¿¬æ 
ó Ý¿½±ò 
ó Ù«¿²¬ ¼» ½«·®ò 
ó Þ±¬» ¼» »¹«®»¬¿¬ò 
ó Ý·²¬«®� ¼» »¹«®»¬¿¬ò 
ó Ë´́ »®» °¿²±®�³·¯«» ø½±²¬®¿ ´¿ °±´÷ò 
ó Ù®¿²±¬¿ ¼» ¬®»¾¿´́ ò 
 
+  Ð»´ ¬®»¾¿´́  ¼» ¼»³± ·́½·� ¿« ·̈́ ·¿¬ ¿³¾ »  ́¾«º¿¼±®æ 
ó Ý¿½±ò 
ó Ë´́ »®» ¼» ª·¼®» º«³¿¬ °»® ¿ ´¿ °®±¬»½½·� ¼» ®¿¼·¿½·±² »³»» °»® ®¿·¹ ¼l·²º®¿®±¶±ò 
ó Ù«¿²¬ ¼» ½«·®ò 
ó Ü¿ª¿²¬¿  ́¼» ½«·®ò 
ó Ó¿²·¹«»¬ ¼» ½«·®ò 
ó Ù®¿²±¬¿ ¼» ¬®»¾¿´́ ò 
ó Þ±¬» ¼» ½«·® ¿³¾ °±´¿·²»ò 
ó Ý·²¬«®� ¼» »¹«®»¬¿¬ ¿²¬·½¿·¹«¼¿ò 
 
+  Ì®»¾¿´́  ³¿²«¿  ́¼» ¼»³± ·́½·� ¿« ·̈ ·́¿¬ ¿³¾ »´ ³¿®¬»´́  °²»«³�¬·½æ 
ó Ý¿½±ò 
ó Ù«¿²¬ ¼» ½«·®ò 
ó Þ±¬» ¼» »¹«®»¬¿¬ò 
ó Ù®¿²±¬¿ ¼» ¬®»¾¿´́ ò 
ó Ý·²¬«®� ¼» »¹«®»¬¿¬ ¿²¬·½¿·¹«¼¿ò 
ó Ð®±¬»½½·� ¿«¼·¬·ª¿ ø¿«®·½«´¿® ± ¬¿³°±²÷ò 
ó Ý¿²»´́ »®»ò 
 
+  Ì®»¾¿´́  ¼» ¬®¿²°±®¬ ¸±®·¬¦±²¬¿  ́ø½±²¼«½¬±®÷æ 
ó Ý¿½±ò 
ó Ù«¿²¬ ¼» ½«·®ò  
ó Þ±¬» ¼» »¹«®»¬¿¬ò 
ó Ù®¿²±¬¿ ¼» ¬®»¾¿´́ ò 
ó Ý·²¬«®� ¿²¬·ª·¾®¿¬±®·ò 

 
+  Ì®»¾¿´́  ¼» ¬®¿²°±®¬ ª»®¬·½¿  ́ø±°»®¿¼±® ¼» ¹®«¿÷æ 
ó Ý¿½±ò 
ó Ù«¿²¬ ¼» ½«·®ò  
ó Þ±¬» ¼» »¹«®»¬¿¬ò 
ó Ù®¿²±¬¿ ¼» ¬®»¾¿´́ ò 

 
Í»³°®» ¯«» ´» ½±²¼·½·±² ¼» ¬®»¾¿´´ »¨·¹»·¨·² ¼l¿´¬®» »´»³»²¬ ¼» °®±¬»½½·�ô »®¿² °®±°±®½·±²¿¬  
¿´ ¬®»¾¿´´¿¼±® ¼»´ ³¿¬»·¨±ô ®»º´»½¬·²¬ó´± »² »´ Ð´¿ ¼» Í»¹«®»¬¿¬ · ½±²¼·½·±² ¼» Í¿´«¬ ¯«» ¸¿ ¼»  
®»¿´·¬¦¿® ´l»³°®»¿ ½±²¬®«½¬±®¿ øß®¬ò é ÎÜ ïêîéñïççé÷ò 
  
Û´ Û¯«·° ¼» Ð®±¬»½½·� ·²¼·ª·¼«¿´ ¸¿«®¿² ¼» ½±³°´·® »² ¬±¬ ³±³»²¬ »´ ®»¯«··¬ »¬¿¾´»®¬ ¿´ ÎÜ 
ééíñïççéô ¼»´ íð ¼» ³¿·¹å ÎÜ ïìðéñïïçîô ¼»´ îð ¼» ²±ª»³¾®»ô · ´» ½±®®»°±²»²¬ Ò±®³» ËÒÛò 
 



»¬«¼· ¼» »¹«®»¬¿¬ · ¿´«¬ 

³»³�®·¿ »¼·º·½¿½·� ïïñèí 

ÓÑÊ×ÓÛÒÌ ÜÛ ÌÛÎÎÛÍ 

ïòó ×²¬®±¼«½½·�ò 

ïòï Ü»º·²·½·�æ 

� »´ ½±²¶«²¬ ¼l¿½¬·ª·¬¿¬ ¯«» ¬»²»² ½±³ ¿ ±¾¶»½¬·« °®»°¿®¿® »  ́±´¿® °»® ¿ ´¿ ½±²¬®«½½·� ¼»´ º«¬«® »¼·º·½·ò 

ïòî Ü·º»®»²¬ ¬·°« ¼» ³±ª·³»²¬ ¼» ¬»®®»æ 

+  Û°´¿²¿½·±²æ   
ó ¼»³«²¬ò 
ó ¬»®®¿°´»²ò 
+  Þ«·¼¿¬ò 
+  Û¨½¿ª¿½·±² ¼» ®¿» · °±«ò  

ïòí Ñ¾»®ª¿½·±² ¹»²»®¿´æ 

Ôl¿½¬·ª·¬¿¬ ¼» ³±ª·³»²¬ ¼» ¬»®®» ½±³°±®¬¿ô ¾�·½¿³»²¬ô ĺ»¨½¿ª¿½·�ô »  ́¬®¿²°±®¬ · ĺ¿¾±½¿¼¿  ¼» ¬»®®»ô °»® 
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+  Û² ´¿ ®»¿ ·́¬¦¿½·� ¼» ĺ» ½̈¿ª¿½·� ¼»  ́¬¿´� ļ ¿ ¼» ®»¿ ·́¬¦¿® «² ¿²»¶¿³»²¬ ¼» °»¼®» »°¿®¿¼» ¯«» °«¹«·²  
°®±ª±½¿® «²¿ ½»®¬¿ ·²»¬¿¾·́ ·¬¿¬ò 

+  Í· ¿¯«»¬ ¿²»¶¿³»²¬ » ®»¿ ·́¬¦¿ ³¿²«¿´³»²¬ » ½± +́´±½¿®� »² ¿́ °¿®¬ «°»®·±® ¼»  ́¬¿´�ô »²  ´¿ »ª¿  ½±®±²¿ô 
«²¿ ·®¹¿ô ½±²ª»²·»²¬³»²¬ ¿²½±®¿¼¿ô ¿ ´¿ ¯«¿  ́¿²·®� «¾¶»½¬¿¼¿ »  ́¬®»¾¿´́¿¼±® ³·¬¶¿²�¿²¬ »  ́»« ½·²¬«®� ¼» 
»¹«®»¬¿¬ô ¿¯«»¬ ¬¿³¾�ô ½±²ª»²·»²¬³»²¬ ¿²½±®¿¬ò  

+  Íl¿½±²»´́¿ô ³¿´¹®¿¬ ¿·̈ �ô ®»¿ ·́¬¦¿® ¿¯«»¬ ¿²»¶¿³»²¬ ³·¬¶¿²�¿²¬ ĺ»¨½¿ª¿¼±®¿ò 
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ĺ±¾®¿ô ½±²·¼»®¿²¬ æ ´¿ °®±¾¿¾· ·́¬¿¬ � ´¿ °±·¾· ·́¬¿¬ ¯«» » ³¿¬»®·¿ ·́¬¦· »´ Î·½ô · ´¿ Ù®¿ª»¬¿¬ ø»ª»®·¬¿¬÷ � ´¿ 
½±²»¯��²½·¿ ²±®³¿´³»²¬ »°»®¿¼¿ ¼» ´¿ ³¿¬»®·¿´·¬¦¿½·� ¼»  ́Î·½ò 
Û² ´¿ ½±²º»½½·� ¼»  ́Ð´¿ ¼» Í»¹«®»¬¿¬ · Ý±²¼·½·±² ¼» Í¿´«¬ô ¿¯«»¬¿ ¿ª¿´«¿½·� °±¼®� »® ³±¼·º·½¿¼¿ »² º«²½·� 
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+  Û¼»ª� ²»½»¿®· »¬®»¾¿® ¿ ¬»³°ô · »´ ³¿¬»®·¿  ́°®»ª·¬ ¿³¾ ¿¯«»¬¿ º·²¿ ·́¬¿¬ ¸¿«®� ¼l»¬¿® ¿ °»« ¼l±¾®¿ · 
»² ¯«¿²¬·¬¿¬ «º·½·»²¬ô ¿³¾ ¬»³°ô ¸¿ª»²¬ »¬¿¬ ®»ª·¿¬ · ¿³¾ ´¿ ¹¿®¿²¬·¿ ¼» ¯«� » ¬®±¾¿ »² °»®º»½¬» »¬¿¬ò 

+  Ì±¬¿ »¨½¿ª¿½·� ¯«» «°»®· »´ ïôêð ¼» °®±º«²¼·¬¿¬ ¸¿«®� ¼» ¬»²·®ô ¿ ·²¬»®ª¿´ ®»¹«´¿®ô ¼» ´» »½¿´» 
²»½»�®·» °»® º¿½· ·́¬¿® ´l¿½½� ¼»´ ³¿¬»·̈ ± ±°»®¿®· ± ´¿ »ª¿ »ª¿½«¿½·� ®�°·¼¿ »² »´ ½¿ ¼» °»®·́ ò́ 
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+   Ð±¿¬ ¯«»ô ļ ¿¹«� ¼» ¬®»¾¿´́ ¿® ¿ ´¿ ³¿¬»·̈ ¿ ª±®»®¿ ¼» ´¿ ®¿¿ »´ ±°»®¿®· ¸¿«®¿² ¼l»³°®¿®  »´ ½·²¬«®� 
¼» »¹«®»¬¿¬ ½±²ª»²·»²¬³»²¬ ´ ·́¹¿¬ò 

+  Ôl±°»®¿®· »³°®¿®� ¿ ½¿¼¿ ³±³»²¬ ½¿½ô ¹«¿²¬ô ¹®¿²±¬¿ ¼» ¬®»¾¿´́ ô ¾±¬» ¼» »¹«®»¬¿¬ ¼» ½«·® »² ¬»®®»²§ 
»½ô ± ¾±¬» ¼» ¹±³¿ »² °®»�²½·¿ ¼» º¿²¹ò 

+  Û² ½¿ ¼l«¿® »  ́³¿®¬»´  ́°²»«³�¬·½ô ¿ ³�ô »³°®¿®� ½¿²»´´»®»ô °®±¬»½¬±® ¿«¼·¬·«ô  ¼¿ª¿²¬¿´ò 
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¼» ´¿ ¬»½²±´±¹·¿ ¯«» ¿°±®¬· ĺ»³°®»¿ ½±²¬®«½¬±®¿ ± »³°®»» ¯«» ·²¬»®ª·²¹«·² »² »´ °®±½� ½±²¬®«½¬·«ô 
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¼» ´¿ ¬»½²±´±¹·¿ ¯«» ¿°±®¬· ĺ»³°®»¿ ½±²¬®«½¬±®¿ ± »³°®»» ¯«» ·²¬»®ª·²¹«·² »² »´ °®±½� ½±²¬®«½¬·«ô 
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ß¬� »´ ¬®»¾¿´́  ¯«» » ¼»»²ª±´«°»² »² ĺ¿½¬·ª·¬¿¬ ¼» ´¿ ½±²¬®«½½·� ¼» ´¿ ½±¾»®¬¿ ļ ¿«®� ¼l¿»¹«®¿® ¯«» ¶¿ 
» ¬®±¾·² ½±²¬®«�¼» ´» ·²¬¿ +́´¿½·±² ¼lØ·¹·»²» · Þ»²»¬¿® ¼»º·²·¬·ª» °»® ¿ ´l»¨»½«½·� ¼» ĺ ±¾®¿ ®»¬¿²¬ò  
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¼l«²¿ ¾¿¬·¼¿ ¼» º¿�¿²¿ » °®±½«®¿®� ¿«¹³»²¬¿®  »² «² ³�¼«  ́»´ ³¿¬»·̈ ô ¿³¾ ´¿ º·²¿ ·́¬¿¬ ¼l¿²«´+´¿® »´ ®·½ 
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³¿¬»·  ̈º±®¶¿¬ò Ð±¿¬ ¯«»ô »  ́°®±¶»½¬» ²± °®»ª»¹· ĺ� ¼» ´¿ ³¿´́ ¿ »´»½¬®±±´¼¿¼¿ô ¿¯«»¬ ¾«·¬ » 
°®±¬»¹·®¿² ½±¾®·²¬ó´± ¿³¾ «²¿  ³¿´́ ¿ »´»½¬®±±´¼¿¼¿ »³¾»¹«¼¿ ¿  ́ º±®³·¹�ò 

+  Ì¿°» ¼» º«¬¿æ »´ º±®¿¬ » ¬¿°¿®¿² ¿³¾ º«¬¿ · »² ½¿ ¯«» ·̧ ¸¿¹· ´´±¿ ¼» º±®³·¹� � ½´¿ª»¬»¶¿®� ¿ ´¿ 
³¿¬»·¨¿ò 

 
 

+  Ð»®  »ª·¬¿® »´ ®·½ ¼» ½¿·¹«¼¿ ¼l±¾¶»½¬» »² ´» »´»ª¿½·±² ¼» ³¿¬»®·¿´ ¿  ́¬»®®¿¬ » ®»¿ ·́¬¦¿®� ³·¬¶¿²�¿²¬ 
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+  Ð»®  »ª·¬¿® »´ ®·½ ¼» ½¿·¹«¼¿ ¿´ ³¿¬»·̈  ²·ª»´́  ļ ¿«®� ¼» ³¿²¬»²·® »´ ¬¿´  ́¼l±¾®¿ ²»¬ô »²¼®»�¿¬ · · +́´«³·²¿¬ 
¿¼»¯«¿¼¿³»²¬ò 

+  Ð»®  »ª·¬¿® »´ ®·½ ¼» ½¿·¹«¼¿ ¿ ¼·º»®»²¬ ²·ª»´  ́» ½± +́´±½¿®� ´¿ ½±®®»°±²»²¬ ¾¿®¿²¿ ¼» »¹«®»¬¿¬ »² »´ 
°»®�³»¬®» ·  » ¬¿°¿®¿² »´ ¾«·¬ ¸±®·¬¦±²¬¿´ò 

+  Û² ½¿ ¯«»ô °»® ²»½»·¬¿¬ ¼» ½±²¬®«½½·�ô ²± » °«¹«· ·²¬¿´+´¿® ´¿ ¾¿®¿²¿ ¼» »¹«®»¬¿¬ô ´l±°»®¿®·  
»¨°±¿¬ ¿  ́®·½ ¼» ½¿·¹«¼¿ ¿ ¼·º»®»²¬ ²·ª»´́  ¸¿«®� ¼l»³°®¿® »  ́½·²¬«®� ¼» »¹«®»¬¿¬ ½±²ª»²·»²¬³»²¬ 
¿²½±®¿¬ò 
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+  ±°»®¿¼±® ¼» ¹®«¿ò 
+  °¿´»¬»ò 
+  ±°»®¿®· ¼» ½¿®®»¬� »´»ª¿¼±®ò 
 
Ì¿³¾� »®� ²»½»¿®· ¬»²·® »² ½±³°¬» »´ ³·¬¶¿² ¿« ·̈́ ·¿® ²»½»¿®· °»® ¼«® ¿ ¬»®³» ´¿ ®»¿ ·́¬¦¿½·� ¼»´ 
»²ª¿²æ 

+  Ó¿¯«·²�®·¿æ º±®³·¹±²»®¿ô ¹®«¿ô ¬®¿¹·²¿¼±®¿ ¼» ¬®¿¾«½ j¼�³°»®i ¼» °»¬·¬¿ ½· ·́²¼®¿¼¿ °»® ¿ ¬®¿²°±®¬ 
¿« ·̈́ ·¿®ô »®®¿ ¼» ¬®»°¿®ô ½¿®®»¬� »´»ª¿¼±®ô ¬±®±ô »¬½ò 

+  Û¬®·æ ¾¿¬·¼» ¼» ½¿ª¿´́ »¬ô °®±¬»½½·±² ½± +́´»½¬·ª» · °»®±²¿´ô »¬½ò 
+  Û·²» ³¿²«¿´ò 
+  Ð®»¿ °®±ª··±²¿´ ¼l¿·¹«¿æ l·²¬¿´+´¿®� «² ³«²¬¿²¬ ¿  ́´´¿®¹ ¼» ´¿ º¿�¿²¿ °»® ¬¿  ́¼» «¾³·²·¬®¿® ¿·¹«¿ ¿ 

½¿¼¿ °´¿²¬¿ò 
+  Û ®»¿´·¬¦¿®� «²¿ ·²¬¿´+´¿½·� »´�½¬®·½¿ °®±ª··±²¿  ́¿ ĺ·²¬»®·±® ¼» ĺ»¼·º·½·ô ½±²²»½¬¿¼¿ ¿ ´¿ °®»¿ °®±ª··±²¿  ́
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¼» ½«·® · ´±²¿ ø¬·°« ¿³»®·½�÷ô ¹®¿²±¬¿ ¼» ¬®»¾¿´ ố ¾±¬» ¼» ½«·® · ½·²¬«®� ¼» »¹«®»¬¿¬ô · »² ¿¯«»¬ ¬®»¾¿´´ 
¿ ¼»»²ª±´«°¿® ·̧ ¸¿¹«� ®·½ ¼» ½¿·¹«¼¿ ¿ ¼·º»®»²¬ ²·ª»´́ ò 

+  Û´ ±°»®¿®· ¯«» ®»¿ ·́¬¦·² ´¿ ³¿²·°«´¿½·� ¼» ³±®¬»®ô ¸¿«®¿² ¼l»³°®¿® ½¿½ ¼» »¹«®»¬¿¬ô ¹«¿²¬ ¼» ¹±³¿ô 
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Íļ ¿ ¼» ½±²·¼»®¿®ô ¿¾¿² ¼» ´l·²·½· ¼l¿¯«»¬¿ ¿½¬·ª·¬¿¬ô ¯«» ¶¿ ·̧ ¸¿ ·²¬¿ +́´¿¼» ´» ¬¿²¯«» °»®·³�¬®·̄ «» ¼» 
·́³·¬¿½·� ¼»  ́±´¿® °»® »ª·¬¿® ĺ»²¬®¿¼¿ ¼» °»®±²¿  ́¿ ·́� ¿ ĺ±¾®¿å ´» ·²¬¿ +́´¿½·±² ¼ļ ·¹·»²» · ¾»²»¬¿®ô ¿·¨� ½±³ 
¬¿³¾� ´» °®»» °®±ª··±²¿´ ¼l±¾®¿ ø¿·¹«¿ · »´»½¬®·½·¬¿¬÷ò 
 



»¬«¼· ¼» »¹«®»¬¿¬ · ¿´«¬ 

³»³�®·¿ »¼·º·½¿½·� ëìñèí 

ÎÛÊÛÍÌ×ÓÛÒÌÍ ÛÈÌÛÎ×ÑÎÍ 

ïòó Ü»º·²·½·� · ¼»½®·°½·� 

ïòï Ü»º·²·½·�æ 

Û´»³»²¬ «°»®º·½·¿  ́ ¯«»ô ¿°´·½¿¬ ¿ «² °¿®¿³»²¬ » ¬̈»®·±®ô »¬� ¼»¬·²¿¬ ¿ ³·́ ´±®¿® ´» »ª» °®±°·»¬¿¬ ·ñ± 
¿°»½¬»ò 

ïòî Ü»½®·°½·�æ 

Û´ ®»ª»¬·³»²¬ » ®»¿ ·́¬¦»² »² ´» »¹�»²¬ º¿»æ 

+  Î»ª»¬·¬ ± ¨¿°¿¬æ 
ó ½± +́´±½¿½·� ¼l¿²½±®¿¬¹»ò 
ó ³«²¬¿¬¹» ¼» °´¿¯«»ò 
+  ß®®»¾±¿¬æ  
ó ¬¿°¿® ¼»°»®º»½¬» ¼»  ́«°±®¬ ¿³¾ »´ ³¿¬»·  ̈¬·°« ¼» ³±®¬»® ¯«» l»³°®¿®�ò 
ó Ø«³»½¬¿® »  ́«°±®¬ °®�ª·¿³»²¬ ²»¬ô · ¿®®»¾±¿®ò 
ó » «°»²¼®� »  ́¬®»¾¿´́  ¿³¾ ¬»³°»®¿¬«®» » ¬̈®»³» · » °®±¬»¹·®� · °´±«ò 
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ÐÎÑÝ�Í 

+  Û  ́°»®±²¿´ »²½¿®®»¹¿¬ ¼» ´¿ ®»¿ ·́¬¦¿½·� ¼»´ ®»ª»¬·³»²¬ ¸¿ ¼» ½±²�·¨»® »´ ®·½± »°»½�º·½ · ĺ� ¼»´ 
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+  Íļ ¿ ¼» ½±²¬®±´¿® »  ́¾±² »¬¿¬ ¼» º́ »·¨¿¬ ¼»´ ³¿¬»®·¿´ °¿´»¬·¬¦¿¬ò 
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+  Û´ ¿½ ¼l¿¹´±³»®¿²¬ ļ ·¿®¿² °»®º»½¬¿³»²¬ ¿°·́ ¿¬ · º´»·̈ ¿¬ ± ´ ·́¹¿¬ ¿ ±¾®» ¼» °´¿¬¿º±®³» 

»³° ·́²¬¿¼»ô º»®³¿³»²¬ ¿³¿®®¿¼» °»® »ª·¬¿® ª»¿³»²¬ò 
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·²¼·½¿²¬ó» ·¬·²»®¿®· ¿ ¬́»®²¿¬·« ³·¬¶¿²�¿²¬ »²§¿´ ¼» ¼·®»½½·� ±¾ ·́¹¿¬�®·¿ò 
+  Û´ ´́ ±½ »² º¿» ¼» °±´·³»²¬ »®¿² »²§¿ ·́¬¦¿¬ ³·¬¶¿²�¿²¬ «² »²§¿´ ¼l¿¼ª»®¬�²½·¿ ¼» j°»®·́ ´i ¿³¾ ®�¬±´ 

¼» j°¿ª·³»²¬ ´ ·́½¿²¬i 
+  Ô» °± ·́¼±®» · ¿¾®·́ ´¿²¬¿¼±®» ¿ »³°®¿® »¬¿®¿² ¼±¬¿¼» ¼» ¼±¾´» ¿�́́¿³»²¬ô °»® »ª·¬¿® »´ ¿½½·¼»²¬ °»® 

®·½ »´�½¬®·½ò 
+  Ô» °± ·́¼±®» · ¿¾®·́ ´¿²¬¿¼±®» »¬¿®¿² ¼±¬¿¼» ¼» ½�®½±  ́¼» °®±¬»½½·� ¿²¬·¿¬®¿°¿³»²¬ô °»® ½±²¬¿½¬» ¿³¾ 

»´ ®¿°¿´´ · °¿°»® ¼» ª·¼®»ò 
+  Ô» ±°»®¿½·±² ¼» ³¿²¬»²·³»²¬ · «¾¬·¬«½·� ± ½¿²ª· ¼l¿¯«»´́  ®¿°¿´́  ± °¿°»® ¼» ª·¼®» » ®»¿ ·́¬¦¿®¿² 

¿³¾ ´¿ ³�̄«·²¿ j¼»»²¼±´́ ¿¼¿ ¼» ´¿ ¨¿®¨¿ »´�½¬®·½¿iò 
+  Û´ ´́ ±¬ô °®±¼«½¬» ¼»´ °±´·³»²¬ô ¸¿² ¼» »® ®»¬·®¿¬ »³°®» ½¿° ¿ ´» ¦±²» ¯«» ²± ·¹«·² ¼» °¿ô · ¸¿² 

¼» »® » ·́³·²¿¬ ·³³»¼·¿¬¿³»²¬ ¼» ´¿ °´¿²¬¿ «² ½±° º·²¿ ·́¬¦¿¬ »´ ¬®»¾¿´́ ò 
+  Û´ ±°»®¿®· ¯«» ®»¿ ·́¬¦·² »  ́¬®¿²°±®¬ ¼» ³¿¬»®·¿´ ¸¿«®¿² ¼l»³°®¿® »  ́½¿½ ¼» »¹«®»¬¿¬ô ¹«¿²¬ ¼» ½«·® · 

´±²¿ ø¬·°« ¿³»®·½�÷ô ¹®¿²±¬¿ ¼» ¬®»¾¿´  ́· ¾±¬» ¼» ½«·® ¼» »¹«®»¬¿¬ò 
+  Û´ ±°»®¿®· ¯«» ³¿²·°« ·́² ´´±¬ô ³±®¬»®ô »¬½ò ¸¿«®¿² ¼l»³°®¿® ½¿½ ¼» »¹«®»¬¿¬ô ¹«¿²¬ ¼» ²»±°®� ± 
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+  Ô» ±°»®¿½·±² ¼» ³¿²¬»²·³»²¬ · «¾¬·¬«½·� ¼»´ °¿°»® ¼» ª·¼®» » ®»¿ ·́¬¦¿®¿² »³°®» ¿³¾ ´¿ ³�̄«·²¿ 

þ¼»»²¼±´´¿¼¿ ¼» ´¿ ¨¿®¨¿ »´�½¬®·½¿iò 
+  Ô» »®®¿¼«®» °®±¼«�¼» »®¿² »½±³¾®¿¼» ³·¬¶¿²�¿²¬ ®¿°¿´´ · » ·́³·²¿¼» ·³³»¼·¿¬¿³»²¬ ¼» ´» 

°´¿²¬»ò 
+  Û ¼·°±¿®¿² ¿ ½¿¼¿ °´¿²¬¿ °»¬·¬ ½±²¬»²·¼±® °»® »³³¿¹¿¬¦»³¿® ´» ¼»·̈ ¿´´» ¹»²»®¿¼»å ¯«» ù̧ ¿«®¿² 

¼l»ª¿½«¿® ¿´ ³«²¬¿½�®®»¹«»ò 

Ú´» ·̈¾´» 

+  Ô» ½¿·̈ » ¼» ´́ ±»¬» ± ®±¬́ ´» l¿°´»¹¿®¿² ¿ ´» °´¿²¬» ´·²»¿´³»²¬ · ®»°¿®¬·¼» ¿´ ½±¬¿¬ ¼»´ ¬¿´́  ±² 
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Íļ ¿ ¼» ¹¿®¿²¬·® ´¿ · +́´«³·²¿½·� ¿ ´» ¦±²» ¼» °¿ · ¼» ¬®»¾¿´́  ³·¬¶¿²�¿²¬ °«²¬ ¼» ´́ «³ô ´¿ °±¬�²½·¿ ¼»´ ¯«¿´ 
¸¿ ¼» »® ¼l«²¿ ·²¬»²·¬¿¬ ´«³�²·½¿ ³�¼·¿ ¼» ïðð ´« ò̈ 
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®»°»½¬·ª» °´¿²¬» ½±²ª»²·»²¬³»²¬ º́ »·¨¿¬ · «¾¶»½¬¿¬ ¿´ ³«²¬¿½�®®»¹«»ò Û² ¿®®·¾¿® ¿ ´¿ °´¿²¬¿ 
¼l«¾·½¿½·�ô » ¼»·¨¿®¿² ¿²¿® »´ º́ »·¨± · » ¼»½¿®®»¹¿®� ¿ ³�ò 
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ó Íļ ¿² ¼l«¬·́ ·¬¦¿® ³�²»¹«» ¼» ½±´±® ¼·º»®»²¬ °»® ¿ ½¿¼¿ ¹¿ ø± ·̈¹»² ½±´±® ¾´¿«ô ¿½»¬·́ � ½±´±® ª»®³»´́ ÷ 
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»ª·¬¿® ³±ª·³»²¬ ¯«» °«¹«·² ³¿´³»¬®» ´» ½±²¼«½½·±²ô ¿·¨� ½±³  °»®  ²»¬»¶¿® »´ ½±²¼«½¬» «²¿ ½±° 
º·²¿ ·́¬¦¿¬  »´ °®±½� ¼» ¾±³¾»·¹ô ¼» ½¿¼¿ ¶±®²¿¼¿ò 

 

ÞÑÓÞßÓÛÒÌ ÜÛÔ ÓÑÎÌÛÎ 

+  Ôl»¯«·° »²½¿®®»¹¿¬ ¼» ´¿ ³¿²·°«´¿½·� ¼» ´¿ ¾±³¾¿ ¼»´ ³±®¬»® ¸¿«®� ¼l»¬¿® »°»½·¿ ·́¬¦¿¬ »² ¿¯«»¬ ¬·°« 
¼» ¬®»¾¿´́ ò 
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+  Û  ́j³¿¯«·²·´́ ±i ¿ ·²¬¿ +́´¿® ¿ ĺ±¾®¿ ¸¿«®� ¼l»¬¿® ¼±¬¿¬ ¼» ¹¿²¨± ¿³¾ ¾¿´¼¿ ¼» »¹«®»¬¿¬ò 
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ó ļ ¿ ¼» ³·®¿® »² ´¿ ¼·®»½½·� ¼l¿ª¿²�¿³»²¬  · ³¿²¬»²·® ´¿ ª·¬¿ »² »  ́½¿³�  ¯«» ļ ¿ ¼» ®»½�®®»®ò 
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ó ÎÜ îíéðñïççêô ¼»  ́ïè ¼» ²±ª»³¾®»ô °»® »  ́¯«¿´ l¿°®±ª¿ ĺ×²¬®«½½·� ¬�½²·½¿ ½±³°´»³»²¬�®·¿ Ó×ÛóßÛÓ ì 

¼»  ́Î»¹´¿³»²¬ ¼lß°¿®»´́  ¼lÛ´»ª¿½·� · Ó¿²«¬»²½·� »² ®»º»®�²½·¿ ¿ ¹®«» ³�¾·́  ¿«¬±°®±°«´¿¼» 
»³°®¿¼»ò 

 

ÛÍÓÑÔßÜÑÎÛÍ ßÒÙËÔßÎÍ 
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+  Íļ ¿ ¼» °¿®¿® ´¿ ³�̄«·²¿ ¬±¬¿´³»²¬ ¿¾¿² ¼» °±¿®ó´¿ô »² °®»ª»²½·� ¼»´ °±·¾´» ¼»°»®º»½¬» ¿  ́¼·½ ± 
³±ª·³»²¬ ·²½±²¬®±´¿¬ ¼» ´¿ ³¿¬»·̈ ¿ò Ô¿ ·¬«¿½·� ·¼»¿´ � ¼·°±¿® ¼» «°±®¬ »°»½·¿´ °®±°»® ¿  ́´´±½ 
¼» ¬®»¾¿´́ ò 

+  Û² ¼»»²ª±´«°¿® ¬®»¾¿´´ ¿³¾ ®·½ ¼» ½¿·¹«¼¿ ¼» ¼l¿´�¿¼¿ô  ½¿´ ¿»¹«®¿® »³°®» ´¿ °±¬«®¿ ¼» ¬®»¾¿´´ô 
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+  Ò± ļ ¿ ¼l·²¬»²¬¿® ®»¿ ·́¬¦¿® º±®¿¬ ·²½ ·́²¿¬ô °±¬ ¬®»²½¿® ´¿ ¾®±½¿ · °®±¼«·® ´»·±²ò 



»¬«¼· ¼» »¹«®»¬¿¬ · ¿´«¬ 

³»³�®·¿ »¼·º·½¿½·� èíñèí 

+  Ò± ·²¬»²¬· »²¹®¿²¼·® »  ́º±®¿¬ ±½· +́´¿²¬ ¿´ ª± ¬́¿²¬ ¼» ´¿ ¾®±½¿ô °±¬ ¬®»²½¿®ó» ´¿ ¾®±½¿ · °®±¼«·® »®·±» 
´»·±²ò 

+  Ò± ·²¬»²¬· ®»¿ ·́¬¦¿® «² º±®¿¬ ¼l«²¿ ±´¿ ³¿²·±¾®¿æ °®·³»® ³¿®̄ «· »  ́°«²¬ ¿ º±®¿¼¿® ¿³¾ «² °«²¨�ô ¼»°®� 
¿° ·́̄ «· ´¿ ¾®±½¿ · »³¾®±¯«·ó´¿ò 

+  Ô¿ ½±²²» ·̈� · »´ «¾³·²·¬®¿³»²¬ »´�½¬®·½ ¿ ´» °»®º±®¿¼±®» °±®¬�¬·́  » ®»¿ ·́¬¦¿®� ³·¬¶¿²�¿²¬ «²¿ ³�²»¹¿ 
½±²¬®¿ ´¿ ¸«³·¬¿¬ ¿ °¿®¬·® ¼»  ́¯«¿¼®» ¼» °´¿²¬¿ô ¼±¬¿¬ ¼» ´» ½±®®»°±²»²¬ °®±¬»½½·±²ò  

+  � °®± ·̧¾·¬ »¨°®»¿³»²¬ ¼»  ¼·°±·¬¿® ¿´ �́ ± ¼»·¨¿® ¿¾¿²¼±²¿¼¿ ´¿ °»®º±®¿¼±®¿ °±®¬�¬·́  ³»²¬®» »¬� 
½±²²»½¬¿¼¿ ¿ ´¿ ¨¿®¨¿ »´�½¬®·½¿ò 

 

×ÒÍÌßÔ+ÔßÝ×ÑÒÍ ÜlØ×Ù×ÛÒÛ ×  ÞÛÒÛÍÌßÎæ 
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Íļ ¿ ¼»  °®»ª»«®» «² ³¿¹¿¬¦»³ ¼l»·²»ô »¬®·ô °»¬·¬¿ ³¿¯«·²�®·¿ · »¯«·° ¼» °®±¬»½½·� °»®±²¿  ́ · ½±´+´»½¬·ª¿ò 
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 ÑÎÜÛÒßÒ�ß ÔßÞÑÎßÔ ÜÛ Ôß ÝÑÒÍÌÎËÝÝ×�ô Ê×ÜÎÛ × ÝÛÎ�Ó×ÝßòÑòÓò îè ¼ùß¹±¬ ¼» ïòçéðò ÞòÑòÛò 

ëôéôèôç ¼» Í»¬»³¾®» ¼» ïòçéðô »² ª·¹±® ½¿°�¬±´ Ê× · ÈÊ×ò 
 ÑÎÜÛÒßÒ�ß ÙÛÒÛÎßÔ ÜÛ ÍÛÙËÎÛÌßÌ × Ø×Ù×ÛÒÛ ßÔ ÌÎÛÞßÔÔòÑòÓò ç ¼» Ó¿®� ¼» ïòçéïò ÞòÑòÛò ïê 

¼» Ó¿®� ¼» ïòçéïô »² ª·¹±® °¿®¬ ¼»  ́¬�¬±  ́××ò 
 ÎÛÙÔßÓÛÒÌ ÜùßÝÌ×Ê×ÌßÌÍ ÓÑÔÛÍÌÛÍô ÒÑÝ×ÊÛÍ ×ÒÍßÔËÞÎÛÍ × ÐÛÎ×ÔÔÑÍÛÍòÜòîìïìñïòçêï ¼» íð 

¼» Ò±ª»³¾®» ÞòÑòÛò é ¼» Ü»»³¾®» ¼» ïòçêïò 
 ÑÎÜÎÛ ßÐÎÑÊßÝ×� ÜÛ ÓÑÜÛÔ ÜÛ ÔÔ×ÞÎÛ Üù×ÒÝ×Ü�ÒÝ×ÛÍ ÛÒ ÔÛÍ ÑÞÎÛÍ ÜÛ ÝÑÒÍÌÎËÝÝ×�òÑò 

ïî ¼» Ù»²»® ¼» ïççèò ÜòÑòÙòÝò îëêë ¼» îé ¼» Ù»²»® ¼» ïççèò 
 ÎÛÙËÔßÝ×� ÜÛ Ôß ÖÑÎÒßÜß ÜÛ ÌÎÛÞßÔÔô ÖÑÎÒßÜÛÍ ÛÍÐÛÝ×ßÔÍ × ÜÛÍÝßÒÍòÎòÜò îòððïñïòçèí 

¼» îè ¼» Ö« ·́±  ́ÞòÑòÛò í ¼ùß¹±¬ ¼» ïòçèíò 
 ÛÍÌßÞÔ×ÓÛÒÌ ÜÛ ÓÑÜÛÔÍ ÜÛ ÒÑÌ×Ú×ÝßÝ×� ÜùßÝÝ×ÜÛÒÌÍ ÜÛ ÌÎÛÞßÔÔòÑòÓò ïê ¼» Ü»»³¾®» ¼» 

ïòçèé ÞòÑòÛò îç ¼» Ü»»³¾®» ¼» ïòçèéò 
 ÔÔÛ× ÜÛ ÐÎÛÊÛÒÝ×� ÜÛ Î×ÍÝÑÍ ÔßÞÑÎßÔÍòÔò íïñïççë ¼» Ò±ª»³¾®» ÞòÑòÛò ïð ¼» Ò±ª»³¾®» ¼» 

ïççëò 
 ÎÛÙÔßÓÛÒÌ ÜÛÔÍ ÍÛÎÊÛ×Í ÜÛ ÐÎÛÊÛÒÝ×�òÎòÜò íçñïççé ¼» ïé ¼» Ù»²»® ¼» ïççé ÞòÑòÛò íï ¼» 

Ù»²»® ¼» ïççé 
 ÍÛÒÇßÔ×ÌÆßÝ×� ÜÛ ÍÛÙËÎÛÌßÌ × ÍßÔËÌ ßÔ ÌÎÛÞßÔÔòÎòÜò ìèëñïççé ¼» ïì ¼À¿¾®·́  ¼» ïççé ÞòÑòÛò 

îí ¼ùß¾®·́  ¼» ïççéò 
 Ü×ÍÐÑÍ×Ý×ÑÒÍ Ó�Ò×ÓÛÍ ÜÛ ÍÛÙËÎÛÌßÌ × ÍßÔËÌ ßÔÍ ÝÛÒÌÎÛÍ ÜÛ ÌÎÛÞßÔÔòÎòÜò ìèêñïççé ¼» ïì 

¼ùß¾®·́  ¼» ïççé ÞòÑòÛò îí ¼ùß¾®·́  ¼» ïççéò 
 Ü×ÍÐÑÍ×Ý×ÑÒÍ Ó�Ò×ÓÛÍ ÜÛ ÍÛÙËÎÛÌßÌ × ÍßÔËÌ ÎÛÔßÌ×ÊÛÍ ß Ôß ÓßÒ×ÐËÔßÝ×� ÓßÒËßÔ ÜÛ 

Ý�ÎÎÛÙËÛÍ ÏËÛ ×ÓÐÔ×ÏË×Ò Î×ÍÝÑÍô ÛÒ ÐßÎÌ×ÝËÔßÎ ÜÑÎÍÑÔËÓÞßÎÍô ÐÛÔÍ 
ÌÎÛÞßÔÔßÜÑÎÍò ÎòÜò ìèéñïççé ¼» ïì ¼ùß¾®·́  ¼» ïççé ÞòÑòÛò îí ¼ùß¾®·  ́¼» ïççéò 

 Ü×ÍÐÑÍ×Ý×ÑÒÍ Ó�Ò×ÓÛÍ ÜÛ ÍÛÙËÎÛÌßÌ × ÍßÔËÌ ÎÛÔßÌ×ÊÛÍ ßÔ ÌÎÛÞßÔÔ ÏËÛ ×ÒÝÔÑËÛÒ 
ÐßÒÌßÔÔÛÍ ÜÛ Ê×ÍËßÔ×ÌÆßÝ×�òÎòÜò ìèèñïççé ¼» ïì ¼ùß¾®·́  ¼» ïççé ÞòÑòÛò ¼» îí ¼ùß¾®·́  ¼» ïççéò 

 ÚËÒÝ×ÑÒßÓÛÒÌ ÜÛ ÔßÍ Ó�ÌËÛÍ ÜùßÝÝ×ÜÛÒÌÍ ÜÛ ÌÎÛÞßÔÔ × ÓßÔßÔÌ×ÛÍ ÐÎÑÚÛÍÍ×ÑÒßÔÍ ÜÛ 
Ôß ÍÛÙËÎÛÌßÌ ÍÑÝ×ßÔ × ÜÛÍÛÒÊÑÔËÐßÓÛÒÌ ÜùßÝÌ×Ê×ÌßÌÍ ÜÛ ÐÎÛÊÛÒÝ×� ÜÛ Î×ÍÝÑÍ 
ÔßÞÑÎßÔÍò Ñò ¼» îî ¼ùß¾®·́  ¼» ïççé ÞòÑòÛò ¼» îì ¼ùß¾®·́  ¼» ïççéò 

 ÐÎÑÌÛÝÝ×� ÜÛÔÍ ÌÎÛÞßÔÔßÜÑÎÍ ÝÑÒÌÎß ÛÔÍ Î×ÍÝÑÍ ÎÛÔßÝ×ÑÒßÌÍ ßÓÞ ÔùÛÈÐÑÍ×Ý×� ß 
ßÙÛÒÌÍ Þ×ÑÔ�Ù×ÝÍ ÜËÎßÒÌ ÛÔ ÌÎÛÞßÔÔòÎòÜò êêìñïççé ¼» ïî ¼» Ó¿·¹ ÞòÑòÛò ¼» îì ¼» Ó¿·¹ ¼» 
ïççéò 

 ÛÈÐÑÍ×Ý×� ß ßÙÛÒÌÍ ÝßÒÝÛÎ�ÙÛÒÍ ÜËÎßÒÌ ÛÔ ÌÎÛÞßÔÔòÎòÜò êêëñïççé ¼» ïî ¼» Ó¿·¹ ÞòÑòÛò ¼» 
îì ¼» Ó¿·¹ ¼» ïççéò 

 Ü×ÍÐÑÍ×Ý×ÑÒÍ Ó�Ò×ÓÛÍ ÜÛ ÍÛÙËÎÛÌßÌ × ÍßÔËÌ ÎÛÔßÌ×ÊÛÍ ß Ôß ËÌ×Ô×ÌÆßÝ×� ÐÛÔÍ 
ÌÎÛÞßÔÔßÜÑÎÍ ÜùÛÏË×ÐÍ ÜÛ ÐÎÑÌÛÝÝ×� ×ÒÜ×Ê×ÜËßÔòÎòÜò ééíñïççé ¼» íð ¼» ³¿·¹ ÞòÑòÛò ¼» ïî 
¼» Ö«²§ ¼» ïççéò 

 Ü×ÍÐÑÍ×Ý×ÑÒÍ Ó�Ò×ÓÛÍ ÜÛ ÍÛÙËÎÛÌßÌ × ÍßÔËÌ ÐÛÎ Ôß ËÌ×Ô×ÌÆßÝ×� ÐÛÔÍ ÌÎÛÞßÔÔßÜÑÎÍ 
ÜÛÔÍ ÛÏË×ÐÍ ÜÛ ÌÎÛÞßÔÔòÎòÜò ïîïëñïççé  ¼» ïè ¼» Ö« ·́±  ́ÞòÑòÛò ¼» é ¼ùß¹±¬ ¼» ïççéò 

 Ü×ÍÐÑÍ×Ý×ÑÒÍ Ó�Ò×ÓÛÍ ÜÛÍÌ×ÒßÜÛÍ ß ÐÎÑÌÛÙ×Î Ôß ÍÛÙËÎÛÌßÌ × Ôß ÍßÔËÌ ÜÛÔÍ 
ÌÎÛÞßÔÔßÜÑÎÍ ÛÒ ÔßÍ ßÝÌ×Ê×ÌßÌÍ Ó×ÒÛÎÛÍòÎòÜò ïíèçñïççé ¼» ë ¼» Í»¬»³¾®» ÞòÑòÛò ¼» é 
¼ùÑ½¬«¾®» ¼» ïççéò 

 Ü×ÍÐÑÍ×Ý×ÑÒÍ Ó�Ò×ÓÛÍ ÜÛ ÍÛÙËÎÛÌßÌ × ÍßÔËÌ ß ÔÛÍ ÑÞÎÛÍ ÜÛ ÝÑÒÍÌÎËÝÝ×�òÎòÜò 
ïêîéñïççé ¼» îì ¼ùÑ½¬«¾®» ÞòÑòÛò ¼» îë ¼ùÑ½¬«¾®» ¼» ïççéò 

 
 ÒÑÎÓßÍ ÌÛÝÒÑÔÑÙ×ÝßÍ ÜÛ Ôß ÛÜ×Ú×ÝßÝ×ÑÒ øÒòÌòÛò÷ 



»¬«¼· ¼» »¹«®»¬¿¬ · ¿´«¬ 

°´»½ ¼» ½±²¼·½·±² ¬�½²·̄ «» °¿®¬·½«´¿® ò îñì 

 

Ý±²¼·½·±² ¿³¾·»²¬¿´ò 
 ×Ô+ÔËÓ×ÒßÝ×� ßÔÍ ÝÛÒÌÎÛÍ ÜÛ ÌÎÛÞßÔÔòÑòÓò îê ¼ùß¹±¬ ïòçìð ÞòÑòÛò îç ¼ùß¹±¬ ¼» ïòçìðò 
 ÐÎÑÌÛÝÝ×� ÜÛÔÍ ÌÎÛÞßÔÔßÜÑÎÍ ÚÎÑÒÌ ßÔÍ Î×ÍÝÑÍ ÜÛÎ×ÊßÌÍ ÜÛ ÔùÛÈÐÑÍ×Ý×� ßÔ ÍÑÎÑÔÔ 

ÜËÎßÒÌ ÛÔ ÌÎÛÞßÔÔòÎòÜò ïíïêñïòçèçô ¼» îé ¼ùÑ½¬«¾®» ÞòÑòÛò î ¼» Ò±ª»³¾®» ïòçèçò 
 

×²½»²¼· 
 ÒÑÎÓß Þ�Í×Ýß ÛÜ×Ú×ÝßÝ×ÑÒÍ ÒÞÛ ó ÝÐ× ñ çêò ÎòÜò îïééñïòççêô ¼» ì ¼ùÑ½¬«¾®» ÞòÑòÛò îç ¼ùÑ½¬«¾®» 

¼» ïòççêò 
 ÑÎÜÛÒßÒÝÛÍ ÓËÒ×Ý×ÐßÔÍ 

 

×²¬¿´+´¿½·±² »´�½¬®·¯«»ò 
 ÎÛÙÔßÓÛÒÌ ÜÛ Ô�Ò×ÛÍ ß�Î×ÛÍ ÜùßÔÌß ÌÛÒÍ×�ò Üò íïëïñïòçêè ¼» îè ¼» Ò±ª»³¾®» ÞòÑòÛò îé ¼» 

Ü»»³¾®» ¼» ïòçêèò Î»½¬·º·½¿¬æ ÞòÑòÛò è ¼» Ó¿®� ¼» ïòçêçò 
 ÎÛÙÔßÓÛÒÌ ÛÔÛÝÌÎÑÌ�ÝÒ×Ý ÐÛÎ ß Þß×Èß ÌÛÒÍ×�ò  Üò îìïíñïòçéí ¼» îð ¼» Í»¬»³¾®» ÞòÑòÛò ç 

¼ùÑ½¬«¾®» ¼» ïòçéíò 
 ×ÒÍÌÎËÝÝ×ÑÒÍ Ì�ÝÒ×ÏËÛÍ ÝÑÓÐÔÛÓÛÒÌ�Î×ÛÍò 

 

Ó¿¯«·²�®·¿ò 
 ÎÛÙÔßÓÛÒÌ ÜÛ ÎÛÝ×Ð×ÛÒÌÍ ß ÐÎÛÍÍ×�ò Üò ïê ¼ùß¹±¬ ¼» ïòçêç ÞòÑòÛò îè ¼ùÑ½¬«¾®» ¼» ïòçêçò 

Ó±¼·º·½¿½·±²æ ÞòÑòÛò ïé ¼» Ú»¾®»® ¼» ïòçéî · ïí ¼» Ó¿®� ¼» ïòçéîò 
 ÛÙÔßÓÛÒÌ ÜùßÐßÎÛÔÔÍ ÜùÛÔÛÊßÝ×� × ÓßÒÌÛÒ×ÓÛÒÌ ÜÛÔÍ ÓßÌÛ×ÈÑÍò ÎòÜò îîçïñïòçèë ¼» è ¼» 

Ò±ª»³¾®» ÞòÑòÛò ïï ¼» Ü»»³¾®» ¼» ïòçèëò 
 ÎÛÙÔßÓÛÒÌ ÜùßÐßÎÛÔÔÍ ÛÔÛÊßÜÑÎÍ ÐÛÎ ß ÑÞÎÛÍò ÑòÓò îí ¼» Ó¿·¹ ¼» ïòçéé ÞòÑòÛò ïì ¼» Ö«²§ 

¼» ïòçééò Ó±¼·º·½¿½·±² ÞòÑòÛò é ¼» Ó¿®� ¼»     ïòçèï · ïê ¼» Ò±ª»³¾®» ¼» ïòçèïò 
 ÎÛÙÔßÓÛÒÌ ÜÛ ÍÛÙËÎÛÌßÌ ß ÔÛÍ Ó�ÏË×ÒÛÍò ÎòÜò ïìçëñïòçèê ¼» îê ¼» Ó¿·¹ ÞòÑòÛòîï ¼» Ö«´·±´ 

¼» ïòçèêò Ý±®®»½½·±² ÞòÑòÛò ì ¼ùÑ½¬«¾®» ¼» ïòçèêò 
 ×òÌòÝòóÓ×ÛóßÛÓïæ ßÍÝÛÒÍÑÎÍ ÛÔÛÝÌÎÑÓÛÝ�Ò×ÝÍò Ñò ïç ¼» Ü»»³¾®» ¼» ïòçèëò ÞòÑòÛò ïì ¼» 

Ù»²»® ¼» ïòçèêò Ý±®®»½½·� ÞòÑòÛò ïï ¼» Ö«²§ ¼» ïòçèê · ïî ¼» Ó¿·¹ ïòçèèò ß½¬«¿´·¬¦¿½·�æ Ñò ïï ¼ùÑ½¬«¾®» 
¼» ïòçèè ÞòÑòÛò îï ¼» Ò±ª»³¾®» ¼» ïòçèèò 

 ×òÌòÝóÓ×ÛóßÛÓîæ ÙÎËÛÍ ÌÑÎÎÛ ÜÛÍÓËÒÌßÞÔÛÍ ÐÛÎ ß ÑÞÎÛÍòÑò îè ¼» Ö«²§ ¼» ïòçèè ÞòÑòÛò é ¼» 
Ö« ·́±  ́¼» ïòçèè Ó±¼·º·½¿½·� Ñò ïê ¼ùß¾®·́  ¼» ïòççð ÞòÑòÛò îì ¼ùß¾®·́  ¼» ïòççðò 

 ×òÌòÝóÓ×ÛóßÛÓíæ ÝßÎÎÛÌÛÍ ßËÌÑÓÑÌÎ×ËÍ ÜÛ ÓßÒËÌÛÒÝ×�ò Ñòîê ¼» Ó¿·¹ ¼» ïòçèç ÞòÑòÛò ç ¼» 
Ö«²§ ¼» ïòçèçò 

 ×òÌòÝóÓ×ÛóÓÍÙïæ Ó�ÏË×ÒÛÍô ÛÔÛÓÛÒÌÍ ÜÛ Ó�ÏË×ÒÛÍ Ñ Í×ÍÌÛÓÛÍ ÜÛ ÐÎÑÌÛÝÝ×� ÚÛÌÍ 
ÍÛÎÊ×Îò Ñò è ¼ùß¾®·́  ¼» ïòççï ÞòÑòÛò ïï ¼ùß¾®·́  ¼» ïòççïò 

 

Û¯«·° ¼» °®±¬»½½·� ·²¼·ª·¼«¿´ øÛÐ×÷ 
 ÝÑÓÛÎÝ×ßÔ×ÌÆßÝ×� × ÔÔ×ËÎÛ Ý×ÎÝËÔßÝ×� ×ÒÌÎßÝÑÓËÒ×Ì�Î×ß ÜÛÔÍ ÛÏË×ÐÍ ÜÛ ÐÎÑÌÛÝÝ×� 

×ÒÜ×Ê×ÜËßÔòÎòÜò ïìðéñïççî ¼» îð Ò±ª»³¾®» ¼» ïççî ÞòÑòÛò îè ¼» Ü»»³¾®» ¼» ïççîò Ó±¼·º·½¿¬ °»® 
ÑòÓ ¼» ïê ¼» Ó¿·¹ ¼» ïççì ÞòÑòÛò ï ¼» Ö« ·́±  ́¼» ïççì § °»® ÎòÜò ïëçñïççëô ¼» í ¼» º»¾®»® ÞòÑòÛò è Ó¿®� 
¼» ïççëò 

 Ü×ÍÐÑÍ×Ý×ÑÒÍ Ó�Ò×ÓÛÍ ÜÛ ÍÛÙËÎÛÌßÌ Ç ÍßÔËÌ ÎÛÔßÌ×ÊÛÍ ß Ôß ËÌ×Ô×ÌÆßÝ×� ÐÛÔÍ 
ÌÎÛÞßÔÔßÜÑÎÍ ÜùÛÏË×ÐÍ ÜÛ ÐÎÑÌÛÝÝ×� ×ÒÜ×Ê×ÜËßÔòÎòÜò ééíñïòççé ¼» íð ¼» ³¿·¹ ¼» ïççé 

 
Í»²§¿´·¬¦¿½·±²ò 
 Ü×ÍÐÑÍ×Ý×ÑÒÍ Ó�Ò×ÓÛÍ ÛÒ ÓßÌ�Î×ß ÜÛ ÍÛÒÇßÔ×ÌÆßÝ×� ÜÛ ÍÛÙËÎÛÌßÌ × ÍßÔËÌ ßÔ 

ÌÎÛÞßÔÔòÎòÜò ìèëñïòççé ÞòÑòÛ ïì ¼ù¿¾®·́  ¼» ïççé 
 ÍÛ�ßÔ×ÆßÝ×�Ò ÜÛ ÑÞÎßÍ ÜÛ ÝßÎÎÛÌÛÎßÍòÓòÑòÐòÌò § Óòßò Ò±®³¿ ¼» Ý¿®®»¬»®¿ èòí ó ×Ý 

 

Ê¿®·ò 
 ÏËßÜÎÛ ÜÛ ÓßÔßÔÌ×ÛÍ ÐÎÑÚÛÍÍ×ÑÒßÔÍ ÎòÜò ïìðíñïòçéè ÞòÑòÛò îë ¼ùß¹±¬ ¼» ïòçéèò 
 ÝÑÒÊÛÒ×Í ÝÑÔ+ÔÛÝÌ×ËÍò 

 
Î»´¿½·� ¼» ´¿ Ò±®³¿ Û°¿²§±´¿ øËÒÛóÛÒ÷ ®»°»½¬» ´» ÛòÐò×òÍò 
 
Ë¬· ·́¬¦¿½·� ¼ùÛ¯«·° ¼» Ð®±¬»½½·� ×²¼·ª·¼«¿ ò́ ÎòÜò ééíñïççéô ¼»´ íðñðëñïççé ÞòÑòÛò ²& ïìð 

¼» ïîñðêñïççé 
  
ÐÎÑÌÛÝÝ×� ÜÛÔ ÝßÐ  
Ý¿½ ¼» »¹«®»¬¿¬ò ËòÒòÛòóÛòÒò  íçéæ ïççë 



»¬«¼· ¼» »¹«®»¬¿¬ · ¿´«¬ 

°´»½ ¼» ½±²¼·½·±² ¬�½²·̄ «» °¿®¬·½«´¿® ò íñì 

  
ÛÏË×ÐÍ ÜÛ ÐÎÑÌÛÝÝ×� ÜÛÔÍ ËÔÔÍ  
Ð®±¬»½½·� ·²¼·ª·¼«¿´ ¼»´ «´́ æ Î»¯«··¬ò ËòÒòÛòóÛòÒò  ïêêæ ïççê 
Ð®±¬»½½·� ·²¼·ª·¼«¿´ ¼»´ «´́ æ Ú·́ ¬®» °»® ±´¼¿¼«®¿ 
 · ¬�½²·̄ «» ®»´¿½·±²¿¼»ò 

ËòÒòÛòóÛòÒò  ïêçæ ïççí 

Ð®±¬»½½·� ·²¼·ª·¼«¿´ ¼»´ «´́ æ Ú·́ ¬®» °»® « ¬́®¿ª·±´»¬»ò ËòÒòÛòóÛòÒò  ïéðæ ïççí 
Ð®±¬»½½·� ·²¼·ª·¼«¿´ ¼»´ «´́ æ Ú·́ ¬®» °»® ·²º®¿®±¶±ò ËòÒòÛòóÛòÒò  ïéðæ ïççí 
  
ÐÎÑÌÛÝÝ×� ÜÛ ÔÛÍ Ñ�ÜÛÍ  
Ð®±¬»½¬±® ¿«¼·¬·«ò Î»¯«··¬ ¼» »¹«®»¬¿¬ · ¿¿·¹ò 
 Ð¿®¬ ïæ Ñ®»´́ »®»ò 

ËòÒòÛòóÛòÒò  íëîóïæ ïççì 

Ð®±¬»½¬±® ¿«¼·¬·«ò Î»¯«··¬ ¼» »¹«®»¬¿¬ · ¿¿·¹ò 
 Ð¿®¬ ïæ Ì¿°ò 

ËòÒòÛòóÛòÒò  íëîóîæ ïççì 

Ð®±¬»½¬±® ¿«¼·¬·«ò Î»½±³¿²¿½·±² ®»´¿¬·ª» ¿ ´¿ »´»½½·�ô 
«ô°®»½¿«½·±² ¼» ¬®»¾¿´́  · ³¿²¬»²·³»²¬ò 

ËòÒòÛòóÛòÒò  ìëèæ ïççì 

  
ÐÎÑÌÛÝÝ×� ÜÛ ÐÛËÍ · ÝßÓÛÍ  
Î»¯«··¬ § ³�¬±¼» ¼ù¿¿·¹ °»® »  ́½¿´�¿¬ ¼» »¹«®»¬¿¬ô ½¿´�¿¬ 
¼» °®±¬»½½·� · ½¿´�¿¬ ¼» ¬®»¾¿´  ́¼ù� °®±º»·±²¿´ 

ËòÒòÛòóÛòÒò  íììæ ïççí 

Û°»½·º·½¿½·±² °»  ́½¿´�¿¬ ¼» »¹«®»¬¿¬ ¼ù� °®±º»·±²¿ ò́ ËòÒòÛòóÛòÒò  íìëæ ïççí 
Û°»½·º·½¿½·±² °»  ́½¿´�¿¬ ¼» °®±¬»½½·� ¼ù� °®±º»·±²¿ ò́ ËòÒòÛòóÛòÒò  íìêæ ïççí 
Û°»½·º·½¿½·±² °»  ́½¿´�¿¬ ¼» ¬®»¾¿´́  ¼ù� °®±º»·±²¿´ò ËòÒòÛòóÛòÒò  íìéæ ïççí 
 
ÐÎÑÌÛÝÝ×� ÝÑÒÌÎß Ôß Ýß×ÙËÜß ÜÛÍ ÜÛ ßÔÌËÎÛÍ ò×ÒÝÔÑÛÒÌ ßÎÒÛÍÑÍ · Ý×ÒÌËÎÑÒÍ 
Û¯«·° ¼» °®±¬»½½·� ·²¼·ª·¼«¿  ́½±²¬®¿ ½¿·¹«¼¿ 
¼ù¿´¬«®»òÜ·°±·¬·« ¼» ¼»½»²ò 

ËòÒòÛòóÛòÒò  íìïæ ïççí 

Û¯«·° ¼» °®±¬»½½·� ·²¼·ª·¼«¿  ́½±²¬®¿ ½¿·¹«¼» ¼ù¿´¬«®¿ò Ð¿®¬ 
ïæÜ·°±·¬·« ¿²¬·½¿·¹«¼» ´ ·́½¿²¬ ¿³¾ ´�²·¿ ¼ù¿²½±®¿¬¹» 
®�¹·¼¿ò 

ËòÒòÛòóÛòÒò  íëíóïæ ïççí 
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I. BASES LEGALES Y CONDICIONES GENERALES 
 

1. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo es emitido por el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de acuerdo con: 

 

- La Directiva del Consejo 89/106/CEE (1) del 21 Diciembre de 1988 relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
estados miembros sobre los productos de construcción, modificado por la Directiva del 
Consejo  93/68/CEE de Julio de 1993 (2) y el Reglamento (CE) Nº 1882/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (3).  

 

- El Real Decreto 1630/1992 de 29 de Diciembre, por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE (4) y el Real Decreto 1328/1995, de 28 de Julio, por el que se modifican, 
en aplicación de la Directiva 93/68/CEE las disposiciones para la libre circulación, 
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de Diciembre. (BOE 19.895) y la 
Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre.  

 

- Las Normas Comunes de Procedimiento para la Solicitud, Preparación y Concesión de 
los Documentos de Idoneidad Técnica Europeos, descritas en el anexo de la Decisión 
de la Comisión 94/23/CE (5). 

 

- La Guía DITE nº. 004 para la realización del Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo para Sistemas y Kits Compuestos para el Aislamiento Térmico Exterior  con 
Revoco, ETAG 004, edición Marzo 2000. 

 
2.  El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja está autorizado para 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones de este Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo. La comprobación puede tener lugar en las plantas de fabricación. 
Sin embargo, la responsabilidad de la conformidad de los productos con el Documento 
de Idoneidad Técnica Europeo y de la idoneidad para su uso previsto corresponde al 
beneficiario del Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 
3. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo no puede ser transferido a otros 

fabricantes o representantes de los mismos, distintos de aquellos que se indican en la 
página 1, o a otras plantas de fabricación distintas de las indicadas en la página 1 de 
este Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 
4. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo podrá ser retirado por el Instituto de 

Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de acuerdo al Articulo 5.1 de la 
Directiva del Consejo 89/106/CEE. 

 
5. La reproducción de este Documento de Idoneidad Técnica Europeo, incluyendo su 

trasmisión por medios electrónicos, debe ser íntegra. Sin embargo, puede realizarse 
una reproducción parcial con el consentimiento escrito del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja. En este caso, dicha reproducción parcial debe estar 
designada como tal. Los textos y los dibujos de la documentación técnica no deben 
estar en contradicción con el Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 
6.  El Documento de Idoneidad Técnica Europeo se emite por el Organismo de 

Concesión del DITE en su lengua oficial. Esta versión corresponde totalmente con la 
versión utilizada por la EOTA en su circulación. Las traducciones a otros idiomas 
deben estar designadas como tales. 

                                                      
(1) Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 40, 11.2.1989, p.12 
(2) Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 220, 30.8.1993, p.1 
(3) Diario Oficial de la Unión Europea Nº L 284, 31.10.2003, p. 25 
(4) Boletín Oficial del Estado nº 34 de 9 de febrero de 1993. 
(5) Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 17, 20.1.1994, p.34 
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II. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA EUROPEO 
 
 
1 Definición de productos y uso previsto 
 

La composición y puesta en obra del “Sistema WALL-TERM®” de aislamiento térmico por el 
exterior con revoco (en inglés external thermal insulation composite system ETICS) se corresponde 
con la información técnica del beneficiario facilitada al Instituto de Ciencias de Construcción “Eduardo 
Torroja” (IETcc) (6).  

 
El sistema comprende los componentes descritos a continuación, que son fabricados por el 

beneficiario del DITE o bien por un proveedor. El sistema se ejecuta en obra con estos componentes. 
El beneficiario del DITE concedido a este sistema es el responsable último de su comercialización. El 
sistema se une al soporte mediante adhesivo y fijaciones mecánicas suplementarias. La carga es 
totalmente distribuida por la capa de adhesivo. Las fijaciones mecánicas se utilizan principalmente 
para proporcionar estabilidad hasta que el adhesivo haya alcanzado su total endurecimiento, y actúan 
como una conexión temporal para evitar el riesgo de desprendimiento. 
 
 
1.1 Definición de productos componentes 

 

 Componentes  
(Véase § 2.3. para mayor información sobre características y prestaciones) 

Rendimiento 
(aprox.  
[kg/m²]) 

Esp. 
[mm] 

BONDED ETICS with supplementary mechanical fixings 
Adhesivo: “WALL-TERM” ® 
(Pasta que requiere adición de como máximo un 30 % de cemento CEM II, aplicándose 
en cordones de entre 60 y 80 mm de anchura) 

 
 

3 - 4 

 
-- 

Material 
aislante y 
método de 
fijación Aislante térmico EPS: 

Placa estándar prefabricada de poliestireno expandido conforme con Norma UNE EN 
13163:2001) 

 
-- 

30 to 
100 

Capa base 

Adhesivo:“WALL-TERM“ ® 
(Pasta que requiere adición de como máximo un 30 % de cemento CEM II. 
Aplicándose en capa continua aplicado en capa continua). Producto idéntico al 
adhesivo arriba mencionado  

7 

1.5 to 2 
mm por 
mano 
en 2 

manos 

Malla de 
fibra de 
vidrio  

“ROTATEX WG 50 G9”  
(Malla estándar de fibra de vidrio resistente a los álcalis, con masa / ud de superficie  150 gr/m²) 
“ARS 208”  
(Malla de refuerzo de fibra de vidrio resistente a los álcalis, con masa/ud  superficie  720 gr/m²) 

-- -- 

Capa de 
imprimación 

“SIMILAR LISO” ® 
(Pintura a base de ligante acrílico que requiere opcionalmente la  adición de entre un 10 % y un 20 
de agua) específica para los siguientes productos: REVETON 3000, REVETON 5000 y REVETON 
7000. 
“COTEFILM imprimación acuosa” ® 
(Pintura a base de ligante acrílico que requiere opcionalmente la  adición de entre un 10 % y un 20 
de agua para la 1ª capa ) específica para los siguientes productos:: COTEFILM NG liso, COTEFILM 
NG granulado,  COTEFILM NG rugoso, y CUARZO TREX.  

0.20  
 
 

0,25 

0.1 
(aprox) 

 
 

0.1 
(aprox) 

“REVETON 3000” ® 
(Revestimiento en pasta preparado para su empleo a base de ligante acrílico en dispersión acuosa) 3,5 2-3 

“REVETON 5000” ® 
(Revestimiento en pasta preparado para su empleo a base de ligante acrílico en dispersión acuosa) 2,5 2 

“REVETON 7000” ® 
(Revestimiento en pasta preparado para su empleo a base de ligante acrílico en dispersión acuosa) 2,5 2 

“CUARZO TREX” ® 
(Revestimiento en pasta preparado para su empleo a base de ligante acrílico en dispersión acuosa) 2,4 -3 2 

“COTEFILM NG liso” ® 
(Revestimiento en pasta preparado para su empleo a base de ligante acrílico en dispersión acuosa) 2,20 m2/l 

“COTEFILM NG granulado” ® 
(Revestimiento en pasta preparado para su empleo a base de ligante acrílico en dispersión acuosa) 0,85 m2/l 

Capa de 
acabado 

“COTEFILM NG rugoso” ® 
(Revestimiento en pasta preparado para su empleo a base de ligante acrílico en dispersión acuosa) 1,82 m2/l 

0.250 -
0.300 

mm por  
mano 
en 2 

manos 

Supplementary fixings: Anclajes plásticos (clavo y vaina)para placa aislante de 
longitudes diferentes según espesor de placa 
Perfilería de aluminio  (arranque, esquina, coronación y alféizar) y sus fijaciones 
correspondientes. 

Ancillary 
elements 

Sellante de poliuretano: “MASITEX P ® “ 

Son responsabilidad 
del beneficario del 

DITE 
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1.2 Uso previsto 
 

El “Sistema WALL-TERM®” está previsto para uso como aislamiento térmico por el exterior 
de muros de edificación. Los muros pueden ser de albañileria (ladrillo, bloque, o bien de 
hormigón, hecho in situ o a base de paneles prefabricados). El sistema está destinado a dotar 
al paramento sobre el que se instale de un aislamiento térmico satisfactorio. 

 
El “Sistema WALL-TERM®” se compone de elementos no portantes y no participa en la 

estabilidad ni en la estanquidad al aire del soporte sobre el que se aplica, pero en cambio 
contribuye a su durabilidad al protegerle frente a los agentes naturales. El sistema puede 
utilizarse tanto en obra nueva como en rehabilitación. Puede asimismo, utilizarse sobre 
superficies inclinadas u horizontales que no estén expuestas al agua de lluvia. Según el 
estado del soporte y las disposiciones normativas nacionales, puede ser necesario realizar 
una preparación previa del mismo (véase apartado 7.2.1 de la Guía DITE 004). 
 

Las disposiciones establecidas en el presente Documento de Idoneidad Técnica Europeo 
presuponen una vida útil de, como mínimo 25 años para el sistema, siempre y cuando el 
sistema se haya instalado correctamente y esté sometido a un adecuado uso y 
mantenimiento. Las indicaciones sobre la vida útil del sistema no pueden ser interpretadas 
como una garantía dada por el fabricante y deberían ser consideradas como un referencia 
para la adecuada elección del producto en relación con una vida útil del sistema que sea 
económicamente razonable. 
 
 
 
 
2 Características de los productos y métodos de verificación  
 
 
 
2.1 Generalidades 
 

La identificación y evaluación de la aptitud de empleo del sistema de acuerdo con los 
Requisitos Esenciales fueron realizadas según la edición de Marzo de 2000 de la Guía nº. 
004 del Documento de Idoneidad Técnica Europeo (en inglés, European Technical Approval 
Guideline ETAG n.004) para sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior 
con revoco. Los valores de aquellas características (tanto de los componentes como del 
sistema) no especificadas en este Documento o en sus Anejos, deberán corresponder con 
aquellos registrados en la documentación técnica verificada por el IETcc).  
 
 
 
2.2 Características del sistema 
 
2.2.1 Reacción al fuego  
 

Euroclase según UNE EN 13501-1:2002. F sin ensayo (prestación no determinada). 
 

En relación con las fachadas no se ha establecido un escenario europeo sobre fuego. En 
algunos Estados Miembros, la clasificación (F) de acuerdo con la Norma UNE EN 13501-
2:2002 puede no ser suficiente para su uso en fachadas. Hasta que se termine la 
clasificación europea, puede que sea necesario realizar una evaluación adicional de acuerdo 
con las disposiciones nacionales (ej. sobre la base de un ensayo a mayor escala) para así 
satisfacer las exigencias de los Estados Miembros. 
                                                                                                                                                                        
(6) La documentación técnica para este DITE se ha facilitado al IETcc, y en lo que sea relevante, se encuentra a disposición de los organismos 

de inspección involucrados en la certificación de conformidad. 
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2.2.2 Absorción de agua 
 

Los resultados de ensayos sobre producto fabricado fueron:  
 

Composición del sistema: Capa base WALL-TERM (espesor  4 mm)con la siguientes capas 

Capa base 
WALL-TERM 

® 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 

REVETON 
3000® 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 
REVETON 

5000® 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 

REVETON 
7000® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 
CUARZO 
TREX® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM NG 
liso® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM NG 
granulado® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM NG 
rugoso® 

Tras 1 h: 
 < 1kg/m2 

 
Tras 24 h: < 

0,5 kg/m2 

Tras 1 h: 
 < 1kg/m2 

 
Tras 24 h: < 

0,5 kg/m2 

Tras 1 h: 
 < 1kg/m2 

 
Tras r 24 h: 
< 0,5 kg/m2 

Tras 1 h: 
 < 1kg/m2 

 
Tras r 24 h: 
< 0,5 kg/m2 

Tras 1 h: 
 < 1kg/m2 

 
Tras r 24 h: < 

0,5 kg/m2 

Tras 1 h: 
 < 1kg/m2 

 
Tras r 24 h: < 

0,5 kg/m2 

Tras 1 h: 
 < 1kg/m2 

 
Tras r 24 h: < 

0,5 kg/m2 

Tras 1 h: 
 < 1kg/m2 

 
Tras r 24 h: < 

0,5 kg/m22 
 
 
2.2.3 Comportamiento higrotérmico 
 

Se ha evaluado sobre una maqueta de muro con ventana a tamaño real. Durante los ciclos 
de calor-lluvia como de calor-frío, no se produjeron ninguno de los siguientes defectos: 
 

- Embolsamiento o desconchamiento de los acabados. 
 

- Fallos o agrietamiento asociado a las juntas entre bordes de aislante o perfiles instalados 
con el sistema. 

 

-   Desprendimientos del revestimiento. 
 

-   Fisuración del revestimiento que permita la penetración de agua en el aislante. 
 

El sistema se considera en consecuencia como resistente a los ciclos higrotérmicos. 
 
 
2.2.4 Comportamiento frente a hielo/deshielo 
 

Los resultados de absorción de agua tanto de las probetas de capa base como del 
sistema con sus acabados, son inferiores a 0,5 kg/m2 tras 24 horas, por lo que el sistema se 
considera como resistente a los ciclos de hielo / deshielo. 
 
 
2.2.5 Resistencia al impacto 
 

Los resultados de ensayo de resistencia al choque de cuerpo duro  (3 y 10 Julios) y a la 
perforación, suponen la clasificación del sistema en la categoría de uso indicada en la tabla: 

 

Composición del sistema:  
Capa base WALL-TERM ® con malla estándar de fibra de vidrio más las capas siguientes 

 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 

REVETON 
3000® 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 
REVETON 

5000® 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 

REVETON 
7000® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 
CUARZO 
TREX® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM NG 
liso® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM 
NG 

granulado® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM 
NG 

rugoso® 
Categoría 
de uso (7) II II II II III II III 

                                                      
7
 Categoría II: Apto para paramentos situados en zonas expuestas a impactos directos causados por golpes u objetos lanzados desde zonas 

públicas,  donde la altura del sistema limitará el tamaño del impacto,  o bien  en zonas de  acceso restringido situadas a niveles inferiores. 
 Categoria III: Apto para paramentos situados en zonas donde son improbables los daños causados por personas, o bien por golpes u objetos 

lanzados.  
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Composición del Sistema:  
Capa base WALL-TERM® con malla de refuerzo y las siguientes capas 

 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 

REVETON 3000 
® 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 
REVETON 

5000® 

Imprimación® 
SIMILAR liso 

 

Capa de 
acabado 

REVETON 7000
® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 
CUARZO 
TREX® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM 
NG liso® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM 
NG 

granulado® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM 
NG rugoso®

Categoría de 
uso (8)  I I I I I I I 

 
 
2.2.6 Permeabilidad al vapor de agua 

 
 
 
2.2.7 Sustancias peligrosas 
 

El sistema cumple con las disposiciones del Documento Guía H: “Un Enfoque 
Armonizado sobre las sustancias peligrosas bajo la Directiva de Productos de 
Construcción”(9). Al respecto, el beneficiario del DITE ha realizado y entregado al IETcc una 
declaración de su cumplimiento. Además de las disposiciones contenidas en ese 
Documento Guía H, pueden existir otras exigencias sobre sustancias peligrosas aplicables 
al presente sistema (por ejemplo, legislación europea transpuesta, normativa nacional, 
reglamentos y disposiciones administrativas) que deberán cumplimentarse cuando y donde 
proceda, de modo que en cualquier caso se satisfagan las especificaciones establecidas en 
la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 
                                                                                                                                                                        
 
8 Categoría I: Apto para paramentos situados en planta baja o en otras zonas expuesta a impactos de cuerpo duro pero no expuestas a actos 
vandálicos 
(9) “Guidance Document H: A harmonized approach related to dangerous substances under the Construction Products Directive.“ 

Espesor de aire 
equivalente (m) Sistema de revestimiento 

Exigencia  Resultado 
de ensayo 

Capa base (WALL-TERM®, espesor 4 mm) + imprimación (SIMILAR LISO®) +  capa de acabado 
(“REVETON 3000®”, espesor  2 mm)  2 0,11 

Capa base (WALL-TERM®, espesor 4 mm) + imprimación (SIMILAR LISO®) +  capa de acabado 
(“REVETON 5000®”, espesor  2 mm)  2 0,12 

Capa base (WALL-TERM®, espesor 4 mm) + imprimación (SIMILAR LISO®) +  capa de acabado 
(“REVETON 7000®”, espesor  2 mm)  2 0,10 

Capa base (WALL-TERM®, espesor 4 mm) +  imprimación (COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA®) 
+ capa de acabado (“CUARZO TREX®”, espesor  2 mm)  2 0,08 

Capa base (WALL-TERM®,espesor 4 mm) +  imprimación (COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA®) +   
capa de acabado (“COTEFILM NG liso®”, espesor  2 mm)  2 0,13 

Capa base (WALL-TERM®, thickness 4 mm) +  Primer coat  (COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA®) 
+ capa de acabado (“COTEFILM NG rugoso®”, espesor 0,3 mm)  2 0,10 

Capa base (WALL-TERM®, thickness 4 mm) +  Primer coat  (COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA®) 
+ capa de acabado (“COTEFILM NG granulado®”, espesor 0,3  mm)  2 0,08 
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2.2.8 Seguridad de utilización 
 
2.2.8.1 Adherencia  
 
a) Capa base WALL-TERM® sobre placa EPS  
 

Resultados de adherencia  
según apdo. 5.1.4.1.1. de Guía DITE 004 

sin tratamiento tras ciclos higrotérmicos  tras ciclos de hielo / deshielo  

> 0,08 Mpa  0,08 MPa no requerido por no ser necesario 
 
b) Adhesivo WALL-TERM®  sobre soporte 
 

 
c) Adhesivo sobre placa EPS 
 

Resultados de adherencia  
según apdo. 5.1.4.1.3. de Guía DITE 004. 

sin tratamiento tras inmersión en agua durante 48 h 
y  2 h de secado 

tras inmersión en agua durante 48 
h y  7 dias de secado 

 0,08 MPa  0,03 MPa  0,08 MPa 

 
 
2.2.9 Resistencia térmica 
 
 El valor de la resistencia térmica adicional R que el sistema proporciona al muro se 
calculará de acuerdo con la Norma UNE EN ISO 6946, sumando al valor declarado de la 
resistencia térmica RD indicado en el marcado CE de la placa aislante, el valor de la 
resistencia térmica del sistema de revestimiento Rrev (alrededor de 0,02 (m²K/W). Esto es: 
 

 R= RD + Rrev 
 

 La transmitancia térmica corregida del soporte revestido con el sistema se calcula de 
acuerdo con la Norma UNE EN ISO 6946, según la siguiente fórmula: 
 

Uc = U + U, donde U = p * n, y además   
 

 p * n sólo se tendrá en cuenta si es mayor que 0,04 W/(m².K) 
 
Uc: Transmitancia térmica corregida (W/(m².K)) 
 

n:  Número de anclajes (que atraviesan el aislante) por m² 
 

p: Influencia local de los puentes térmicos provocados por un anclaje . Para un anclaje 
con clavo de plástico, (a menos que se especifique un valor en el correspondiente 
DITE del anclaje), esta influencia se considera inapreciable. 

 

U: Transmitancia térmica de la parte corriente del paramento recubierto con el Sistema 
(excluyendo puentes térmicos (W/(m².K)). Se determina por medio de la siguiente 
fórmula: 

   1  
U = 
       Ri  +  Rrev   +  Rsop  +  Rse  +  Rsi 

Resultados de adherencia sobre hormigón 
según apdo. 5.1.4.1.2. de Guía DITE 004. 

sin tratamiento tras inmersión en agua durante 48 h 
y  2 h de secado 

tras inmersión en agua durante 48 
h y  7 dias de secado 

 0,25 MPa  0,08 MPa  0,25 MPa 
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Donde: 
 

Rj: Resistencia térmica del aislante (véase marcado CE según Norma UNE EN 13163) 
((m².K) / W). 

 

Rrev: Resistencia térmica del revestimiento (alrededor de 0,02 (m².K) / W). 
 

Rsoporte: Resistencia térmica del muro soporte del Sistema (hormigón, ladrillo) (m².K) / W) 
 

Rse: Resistencia térmica externa superficial ((m².K) / W)  
 

Rsi: Resistencia térmica interna superficial ((m².K) / W)  
 
 
2.2.10 Durabilidad y condiciones de Servicio 
 
2.2.10.1 Experiencia in situ del ETICS 
 
 Además de los ciclos higrotérmicos realizados sobre la maqueta, la experiencia in 
situ del sistema en España ha sido evaluada por el IETcc. 
 
2.2.10.2 Adherencia después de envejecimiento (ciclos higrotérmicos) 
 

Adherencia tras envejecimientos 
 ETAG 004 § 5.1.7.1.1. (ciclos higrotérmicos) 

Composición del sistema: Capa base WALL-TERM®  
 (espesor 4 mm) más alguna de las siguientes capas 

Adherencia tras envejecimientos 
ETAG 004 § 5.1.7.1.2. 

Composición del sistema: Capa base WALL-
TERM®  (espesor 4 mm) más alguna de las 

siguientes capas 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 

REVETON 
3000® 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 

REVETON 7000 
® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

CUARZO TREX® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM 
NG liso® 

Imprimación 
SIMILAR 

liso® 
 

Capa de 
acabado 

REVETON 
5000® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de acabado 
COTEFILM NG 

granulado® 

Imprimación 
COTEFILM 

imprimación 
acuosa® 

 

Capa de 
acabado 

COTEFILM NG 
rugoso® 

 0,08 MPa  0,08 MPa  0,08 MPa  0,08 MPa  0,08 MPa  0,08 MPa  0,08 MPa 

 
 
 El revestimiento (capa base con capa de acabado) del sistema verificado in situ  se 
considera que  también satisface las exigencias de adherencia requeridas. 
 
2.3 Características de los componentes 
 
 Se ha facilitado al IETcc información detallada sobre la composición química y otras 
características de los componentes, de acuerdo con el Anejo C de la Guía DITE 004. Si 
procede, otros datos podrán ser tomados de las fichas técnicas de los componentes, que 
son parte de la documentación técnica facilitada para la concesión de este DITE. 
 
 
2.3.1 Aislante térmico 
 
 Placas prefabricadas sin revestir de poliestireno expandido (EPS) cuya descripción, 
características y prestaciones mínimas se definen en la tabla adjunta.  
 

Reación al fuego (EN 13501-1) F (NPD) (sin ensayo) 
Espesor (mm) (EN 823) T1 
Longitud (mm) (EN 822) L1 
Anchura (mm) (EN 822) W1 
Escuadría (mm) (EN 824) S1 



Página 9 de 15  del Documento de Idoneidad Técnica Europeo DITE – 07/0002, emitido el 16 de Abril de 2007. 

 

Planeidad (mm) (EN 825) P3 

Resistencia térmica (m2 K/W) Definida en marcado CE 
según Norma EN 13163 

Condiciones de laboratorio (EN 1603) DS(N)5 Estabilidad 
dimensional 
bajo Condiciones específicas de temperatura y 

humedad  (EN 1604) DS(70,90)1 

Absorción de agua por inmersión a corto plazo (EN 1609) <1 

Resistencia a la difusión de vapor de agua (EN 12086) 30 - 70 
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras (EN 1607)  TR 100 

Resistencia a cortante (N/mm²)  (EN 12090)  0.02 

Módulo de elasticidad a cortante (N/mm²) (EN 12090)  1.00 
 
 
2.3.4  Revestimiento (capa base armada) 
 

El ensayo se ha realizado según la Guía DITE 004 § 5.5.4.1.(Edición Marzo 2000)  
 

 
 
2.3.5 Malla de fibra de vidrio  
 
 La resistencia a tracción en estado inicial, tras envejecimiento de la malla de fibra de 
vidrio, fue ensayada según indica la Guía DITE 004 obteniéndose los siguientes resultados  
 

Malla de refuerzo 

Resistencia tracción (valor medio) Estado Ud. 
Trama Urdimbre 

N /  mm  20  20 
Tras envejecimiento 

%  50   50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de malla Anchura media de fisura w m1%  (mm)  

Trama 0.15 mm 

Urdimbre 0.15 mm 

Malla estándar 
Resistencia tracción (valor medio) Estado Ud. 

Trama Urdimbre 
N / mm  20  20 Tras envejecimiento %  50   50  
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3.   Evaluación de conformidad y Marcado CE 
 
3.1 Sistema de certificación de conformidad  
 

De acuerdo con la decisión 97/556/EC de la Comisión Europea (10) modificada por la 
decisión 2001/596/EC (11) corresponde el sistema 1 ó 2+ de certificación de conformidad, 
según la reacción al fuego. Considerando la clase F (sin ensayo) declarada por el 
beneficiario del DITE para la reacción al fuego, el sistema de certificación de conformidad  
especificado por la Comisión Europea es el sistema 2+. Este sistema de certificación de 
conformidad se define tal y como se indica a continuación: 
 
Sistema 2+: Declaración de conformidad del producto por el fabricante sobre la base de: 
 
a) Tareas para el fabricante:  

(1) Ensayos iniciales de tipo sobre el sistema y los componentes. 
(2) Control de producción en fábrica. 
(3) Ensayos sobre muestras tomadas en fábrica de acuerdo con un plan prescrito de 

ensayos. 
 

b) Tareas del organismo notificado. 
(4) Certificación del control de producción en fábrica sobre la base de: 

o Inspección inicial de las fábricas y del control de producción en fábrica. 
o Seguimiento continuo (anual), valoración y aprobación del control de producción en 

fábrica. 
 
 
3.2 Responsabilidades 
 
3.2.1 Tareas del fabricante 
 
3.2.1.1 Control de producción en fábrica 
 

El fabricante ejercerá un control de producción interna de forma permanente incluyendo la 
ejecución de ensayos sobre  muestras de acuerdo con el plan de control. Todos los 
elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante están documentados por 
escrito de forma sistemática en forma de procedimientos. Este control de producción asegura 
que el producto es conforme con este DITE. 
 
 El fabricante deberá de utilizar exclusivamente las materias primas declaradas en la 
documentación técnica facilitada para este DITE. Las materias primas recibidas serán objeto 
de verificación por el fabricante antes de su aceptación. El control de producción en fábrica 
deberá establecerse de acuerdo con el plan de control (12) que es parte de la documentación 
técnica de este DITE. Ha sido acordado entre el fabricante y el IETcc y ha sido establecido en 
el contexto del control de producción en fábrica facilitado al IETcc. Los resultados del control 
de fabricación son registrados y evaluados. Los registros incluyen al menos la siguiente 
información: 
 
- Designación del producto, materiales y componentes principales. 
 

- Tipo de control o ensayo. 
 

- Fecha de fabricación del producto y fecha de ensayos sobre el producto o sobre el material 
y componentes principales. 

 
                                                      
(10) Diario Oficial de las Comunidades Europeas L229/14 de 20.08.1997   
(11) Diario Oficial de las Comunidades Europeas L209/33 de 02.08.2001 
(12)  El plan de control es una parte confidencial de este Documento de Idoneidad Técnica Europeo y se encuentran en el IETcc, en lo que sea 

relevante, a disposición de los organismos de inspección involucrados en la Certificación de Conformidad. 
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- Resultado del control y ensayo y, si  procede, comparación con las exigencias. 
 

- Firma de la persona responsable del control de calidad en fábrica. 
 

Los controles serán presentados al organismo de inspección durante el seguimiento. Bajo 
petición, serán presentados al IETcc. 
 
3.2.1.2 Otras tareas del fabricante 
 

Para los ensayos iniciales de tipo, los resultados de los ensayos realizados como parte de 
la evaluación para el DITE serán utilizados, a menos que haya cambios en la línea de 
producción o en las fábricas. En tales casos los ensayos iniciales de tipo necesarios deben 
ser acordados con el IETcc.  

 
El fabricante deberá contratar la intervención de un organismo notificado para las tareas 

descritas en el apartado 3.1. en el ámbito de los sistemas de aislamiento térmico por el 
exterior, para la realización de las acciones establecidas en el apartado 3.2.2. Para este 
propósito, el plan de control mencionado en los epígrafes 3.2.1.1 y 3.2.2 deberá ser facilitado 
por el fabricante a los organismos involucrados.  

 
El fabricante deberá realizar una declaración de conformidad, estableciendo que el sistema 

es conforme con las disposiciones del DITE 07 / 0002 emitido el 16 de Abril de 2007. 
 
 
3.2.2 Tareas del organismo notificado 
 

El organismo notificado deberá realizar, de acuerdo con las disposiciones establecidas en 
el plan de control: 

 

- Inspección inicial de las fábricas y del control de producción en fábrica. 
- Seguimiento continuo, evaluación y aprobación del control de producción en fábrica, de 

acuerdo con las disposiciones establecidas en el plan de control. 
 

 El organismo notificado mantendrá los datos principales de las tareas mencionadas y 
expondrá los resultados y conclusiones obtenidos. El organismo notificado para la 
certificación de conformidad deberá emitir un Certificado de Conformidad CE del control de 
producción en fábrica que verifique el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este 
DITE. En el caso de que las disposiciones del DITE y/o plan de control no se cumplan, el 
organismo notificado para la Certificación, deberá retirar el Certificado de Conformidad e 
informar al IETcc a la mayor brevedad. 
 
 
3.3 Marcado CE 
 

El marcado CE será fijado bien sobre el etiquetado del producto, o sobre su envase o 
bien en la información comercial que lo acompañe. El símbolo  « CE » será acompañado de 
la siguiente información: 
 
-  Nombre y dirección o marca de identificación del beneficiario del DITE (empresa 

responsable de la fabricación). 
 

-  Los dos últimos dígitos del año en el que cual se ha fijado el marcado CE. 
 

-  Número del Certificado de Conformidad para el control de producción en fábrica. 
 

-  Número del DITE. 
 

- Número de la Guía DITE. 
 

- Nombre o marca del Sistema de aislamiento térmico por el exterior. 
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4 Disposiciones bajo las cuales la idoneidad de empleo del sistema para el uso 
previsto ha sido evaluada favorablemente 

 
 
4.1 Fabricación 
 

Todos los elementos integrantes del sistema deben de corresponderse tanto en su 
composición como en su proceso de fabricación, con los sometidos a ensayo en la presente 
evaluación técnica. Al respecto, se ha facilitado al IETcc información relativa al proceso de 
fabricación y a la composición del sistema.  

 
Este DITE ha sido emitido sobre la base de la documentación técnica solicitada por el 

IETcc y facilitada al mismo de común acuerdo con el beneficiario (6). Cualquier cambio en la 
composición y/o en el proceso de fabricación de los componentes del sistema que pudieran 
resultar disconformes con la información facilitada al IETcc, deberá notificarse a este Instituto 
con la debida antelación. Este Instituto decidirá si estos cambios afectan al presente 
Documento y en consecuencia, si procede la realización de una evaluación complementaria 
y/o la modificación del presente DITE. 
 
 
4.2 Puesta en obra 
 
4.2.1 Generalidades 
 

El sistema se instala in situ. Es responsabilidad del beneficiario del DITE garantizar que la 
información sobre el proyecto y la ejecución de este sistema sea adecuadamente facilitada a 
los interesados. Esta información puede facilitarse por medio de la reproducción parcial  de 
este DITE. Adicionalmente todos los datos de colocación deben mostrarse claramente en el 
embalaje y/o en las hojas de instrucciones que se incluyan, preferiblemente utilizando 
ilustraciones.  

 
El paramento soporte sobre el cual se ejecutará el sistema deberá ser suficientemente 

estable y estanco. Su rigidez será la adecuada para asegurar que el sistema no es expuesto 
a deformaciones que podrían dañar al sistema. Los requisitos dados en la ETAG 004, edición 
de Marzo de 2004, capítulo 7 tendrán que ser considerados. 
 
 
4.2.2 Prescripción  
 

En cualquier caso, el prescriptor del sistema objeto del presente Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo, deberá de cumplir con la Reglamentación Nacional y en particular con las 
concernientes al comportamiento frente al fuego y a la resistencia frente al viento. Sólo 
podrán utilizarse en el presente sistema los componentes descritos en el apartado 1.1. de 
este DITE.  

 
Los requerimientos dados en el capítulo 7 de la Guía DITE 004 deberán ser 

considerados. Las tareas de ejecución deberá planificarse (incluyendo detalles tales como 
encuentros, juntas, etc) de forma que se evite la penetración del agua detrás del sistema. 
Para adherir el sistema, tanto la superficie mínima como el procedimiento de encolado 
deberán cumplir con el apartado 2.2.8.1. de este DITE así como con la Reglamentación 
nacional que proceda. En cualquier caso, la superficie mínima será mayor del 20 % de la 
superficie de la placa. 
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4.2.3 Puesta en obra 
 

El reconocimiento y la preparación del soporte así como de las generalidades sobre la 
ejecución del sistema será realizado en cumplimiento con:  
 
-  Capítulo  7 de la Guía DITE 004, con eliminación de aquello acabados de pintura o 

revestimientos existentes que dificulten la adherencia del sistema al soporte. 
 
- Disposiciones nacionales correspondientes. 
 

Las particularidades de ejecución vinculadas al método de encolado y a la aplicación del 
revestimiento deberán ser resueltas de acuerdo con las prescripciones del beneficiario del 
DITE. En particular, deberá prestarse especial atención a los rendimientos de revestimiento 
aplicados, a la regularidad de su espesor y a los períodos de secado entre las capas. 
 
 
 
 
5 Recomendaciones del fabricante 
 
5.1 Envasado, transporte y almacenamiento 
 
 El envasado de los productos debe proteger de la humedad durante el almacenaje y el 
transporte. El mortero, masilla, capas de imprimación y de revestimiento se pueden mantener 
hasta los doce meses desde la fecha de fabricación, con embalaje cerrado y resguardados de 
la intemperie. Malla, anclaje plástico y aislante deben también almacenarse a resguardo de la 
intemperie. Todos los componentes deben de almacenarse protegidos de daños. 
 
 
5.2 Uso , mantenimiento y reparación 
 

Se acepta que para preservar completamente las prestaciones de los sistemas, la capa 
de acabado deberá tener un mantenimiento normal. El mantenimiento incluye: 
 
- La reparación de las zonas dañadas debido a accidentes. 
- La aplicación de varios productos o pinturas, después del lavado o preparación  “ad hoc”. 
 
Las reparaciones necesarias deberían ser efectuadas rápidamente. Es importante para poder 
realizar el mantenimiento, que en el mismo se utilicen en tanto sea posible, productos y 
equipos fácilmente disponibles. Debe tenerse la precaución de utilizar productos que sean 
compatibles con el sistema. 

 
 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

            CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
c/ Serrano Galvache nº 4.  28033 Madrid.  
director.ietcc@csic.es www.ietcc.csic.es 

 
En nombre del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

 
Madrid,  16 de Abril de 2007 

 
Director  
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1. Soporte 
2. Placa prefabricada de poliestireno expandido 
3. Adhesivo “WALL-TERM®” 
4. Capa base “WALL-TERM®” (primera y segunda capa) 
5. Malla de fibra de vidrio  (estándar o de refuerzo) 
6. Capa de imprimación (“COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA®” o “SIMILAR 
LISO®”) más capa de acabado  (REVETON 3000®, o REVETON 5000®, o 
REVETON 7000®, o CUARZOTREX ® o COTEFILM NG LISO®,  o COTEFILM 
NG RUGOSO® o COTEFILM NG GRANULADO®) 
7. Perfil de arranque de aluminio 
8. Sellante (MASITEX P) si procede 
9. Anclaje plástico complementario 

“Sistema WALL-TERM®” de aislamiento térmico por el exterior 

DETALLE A: SECCIÓN VERTICAL DE ARRANQUE Y VENTANA 

Anejo 1 
del Documento de 
Idoneidad Técnica 
Europea  
DITE 07/0002 

A 
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1. Soporte 
2. Placa prefabricada de poliestireno expandido 
3. Adhesivo “WALL-TERM®” 
4. Capa base “WALL-TERM®” (primera y segunda capa) 
5. Malla de fibra de vidrio  (estándar o de refuerzo) 
6. Capa de imprimación (“COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA®” o 
“SIMILAR LISO®”) más capa de acabado  (REVETON 3000®, o 
REVETON 5000®, o REVETON 7000®, o CUARZOTREX ® o 
COTEFILM NG LISO®,  o COTEFILM NG RUGOSO® o COTEFILM 
NG GRANULADO®) 
7. Perfil de esquina de aluminio  

 

“Sistema WALL-TERM®” de aislamiento térmico por el exterior  

DETALLE B: SECCIÓN VERTICAL POR VENTANA 
DETALLE C: SECCIÓN HORIZONTAL POR VENTANA  

Anejo 2 
del Documento de 
Idoneidad Técnica 
Europea  
DITE 07 / 0002 

 

B 

C 
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INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 
DIRECCIÓ TÈCNICA D’HABITATGE 
UNITAT D’OBRES GESTIONADES 

ANNEX 2 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
OBRES D’EDIFICACIÓ 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS 

Les Condicions Tècniques Generals d'aquest Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de normes de disseny aplicables als 
diferents elements del Projecte, les característiques que han de complir els materials emprats a la seva 
construcció, les tècniques a seguir en la seva col·locació a l'obra i les que han de manar l'execució de 
qualsevol tipus d’instal·lació i obres accessòries i depenents, així com les normes i criteris d'amidament de 
les obres executades. Per qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec, s'ha de tenir en 
compte el que indiqui el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" de 
1973.

Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 

  00.- Generalitats 
  01.- Enderrocs 
  02.- Moviments de Terres 
  03.- Fonaments 
  04.- Sanejaments 
  05.- Estructures 
  06.- Ram de paleta 
  07.- Impermeabilitzacions i aïllaments 
  08.- Fusteria 
  09.- Manyeria 
  10.- Paviments i enrajolats 
  11.- Instal·lacions de Fontaneria 
  12.- Instal·lacions d'Electricitat 
  13.- Instal·lacions de Gas 
  14.- Instal·lacions de Calefacció 
  15.- Instal·lacions de Climatització i Ventilació 
  16.- Instal·lacions d'Aparells elevadors 
  17.- Instal·lacions de Comunicacions 
  18.- Instal·lacions de Protecció 
  19.- Instal·lacions de Dipòsits 
  20.- Instal·lacions d'Aparells sanitaris i aixetes 
  21.- Instal·lacions d'Equipament de cuines 
  22.- Vidreria 
  23.- Pintures i revestiments decoratius 
  24.- Urbanització 
  25.- Diversos 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERAL 
1.1 CONDICIONS GENERALS
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 CAPÍTOL 0 

 G E N E R A L I T A T S

1.1 condicions generals  
1.1.1 Document del projecte  
1.1.2 Responsabilitat del contractista  
1.1.3 Obligacions del contractista  
1.1.4 Compliment de les disposicions vigents  
1.1.5 Indemnitzacions a càrrec del contractista  
1.1.6 Despeses a càrrec del contractista  
1.1.7 Direcció de les obres  
1.1.8 Condicions generals d’execució de les obres  
1.1.9 Modificacions d’obra  
1.1.10 Control d’unitats d’obra  
1.1.11 Mesures d’ordre i seguretat  
1.1.12 Conservació del medi ambient  
1.1.13 Obra defectuosa  
1.1.14 Replanteig de les obres  
1.1.15 Senyalització de les obres  
1.1.16 Materials  
1.1.17 Desviaments provisionals  
1.1.18 Abocadors  
1.1.19 Explosius  
1.1.20 Servituds, serveis i elements afectats  
1.1.21 Existència de trànsit durant l’execució de les obres  
1.1.22 Interferència amb altres contractistes  
1.1.23 Desviament de serveis  
1.1.24 Recepció d’obra i termini de garantia  
1.1.25 Conservació de les obres  
1.1.26 Liquidació  
1.1.27 Preus unitaris  
1.1.28 Partides alçades  
1.1.29 Abonament d’unitats d’obra  
1.1.30 Revisió de preus  
1.1.31 Disposicions aplicables  



2

1.1 CONDICIONS GENERALS 

1.1.1 DOCUMENT DEL PROJECTE 

El projecte consta dels següents documents: 

Document núm. 1: Memòria i annexos 
Document núm. 2: Plànols 
Document núm. 3: Plec de condicions
Document núm. 4: Pressupost 

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són 
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost, són: 

Memòria
Plànols
Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions 
Tècniques Particulars) 
Mesuraments 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost total 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, 
els estadets, els pressupostos parcials, resum de pressupostos i el pressupost per al 
coneixement de l’Administració. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que 
se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement 
d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, 
preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o 
abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació 
de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas 
que s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el 
que s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós 
documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 
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El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà 
d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director 
quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

1.1.2 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes 
al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està 
obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir 
d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant 
les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

1.1.3 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació 
detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les 
obres, amb les dades següents: 

a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, 

que quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la 
direcció facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en 
la localitat on es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball 
a peu d’obra. 

c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i 
categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot 
indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació 
es regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (d’ara endavant LCAP). 

e) Igualment, si el pressupost excedeix de 300.000 euros, habilitarà un local per a despatx 
exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, 
el contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu 
electrònic

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva 
localització immediata. 

h) L’Institut Català del Sòl, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal 
del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui 
causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat 
i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

i) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les 
clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està 
obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la 
licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el 
contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 
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1.1.4 COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 

Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 

Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització 
d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de 
Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de 
baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin 
d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al 
compliment del contracte. 

1.1.5 INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat 
i la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista 
adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i 
serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules 
Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal 
objectiu.

1.1.6 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques 
Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 
despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 
despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 
despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua 
i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o 
impostos de presa, comptadors, etc. 
despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 
despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 
de zones confrontades afectades per les obres, etc. 
despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats 
despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 
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el contratista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció 
dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei 
de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públic i de semaforització, així com del visat 
del col·legi professional corresponent. 
Segons allò que estableix la clàusula 38 del Plec de Clausules Administratives Generals, 
seran a compte del contractista les despeses d’assaigs de Control de Qualitat, fins a l’1% del 
pressupost de licitació. 
qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats

1.1.7 DIRECCIÓ DE LES OBRES 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i 
vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen 
les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

1.1.8 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de 
bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que 
calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de 
quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit 
reconeixement.

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 
comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la  direcció tècnica de 
les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant 
les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les 
despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avingui amb el que 
proposi la direcció tècnica de les obres. 

1.1.9 MODIFICACIONS D’OBRA 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i 
del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a 
l’article 146 de la LCAP. 

1.1.10 CONTROL D’UNITATS D’OBRA 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa de Control de Qualitat 
redactat pel director de l’execució de l’obra. 
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L’import, fins a l’1% del pressupost de licitació, anirà a càrrec del contractista, segons la 
clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de 
l’Estat. La resta, si s’escau, serà abonada per l’Institut Català del Sòl. 

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de 
funcionament:

A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al 
programa esmentat més amunt. 
El contractista avisarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el 
control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, 
al marge del que s’especifica al segon paràgraf. 

1.1.11 MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la 
bona i segura marxa dels treballs. 

Es obligació del contractista el compliment de totes les disposicions vigents en matèria de 
seguretat i salut, especialment la llei 31/1995 i el Real Decret 1627/1997. 

En totes les obres amb pressupost de licitació inferior a 300.000 euros, el cost de la 
seguretat i salut es considerarà  inclòs als preus unitaris. 

En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.000 euros, el contractista 
haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per 
respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.000 
euros.

L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el 
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de 
suspensió sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de 
certificacions.

1.1.12 CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, 
ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 

Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la 
vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la 
maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar la contaminació acústica. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del 
projecte d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director 
de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 
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El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les 
ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

1.1.13 OBRA DEFECTUOSA 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 
Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el 
contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà 
i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la 
direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 

1.1.14 REPLANTEIG DE LES OBRES 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. 
També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció 
consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots 
els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del 
contractista.

1.1.15 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir 
les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals.

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista 
estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els 
normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al 
contractista les característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 

1.1.16 MATERIALS 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista 
haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita 
del director d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o 
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
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Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les 
prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a 
càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant 
pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del 
director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una 
entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals 
no hagi estat aprovada pel director de les obres. 

1.1.17 DESVIAMENTS PROVISIONALS 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit 
general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb 
les instruccions que rebi de la direcció. 

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del present  Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que 
per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de 
contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les 
obres, a criteri de la direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al 
contractista facilitarà o accelerarà l’execució de les obres. 

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts 
provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels 
materials, per a accessos i circulació del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. 
Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en 
bones condicions de circulació. 

La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
contractista.
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1.1.18 ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran 
a càrrec del contractista. 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa 
suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la 
unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que 
als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material 
obtingut de l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, 
replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions 
del present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà 
de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la 
corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors 
quantitats de material procedent de préstecs. 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les 
disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. 
permisos necessaris i canons.

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent 
en matèria de medi ambient. 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees 
parcel·lades, zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin 
expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses 
de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que 
es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de 
material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del 
director de l’obra. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció 
tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del 
contractista la reposició del material extret. 

1.1.19 EXPLOSIUS 

L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les 
instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció d’obra. 

Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests 
mitjans, i el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
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El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d’explosius i d’execució de voladures. 

Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb 
estricte compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, 
aprovat pel RD 863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual 
s’aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X 
d’aqueix Reglament i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions 
atorgades pels serveis corresponents del Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya. 

La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri 
perillosos, encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la 
responsabilitat dels damnatges causats. 

El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu 
treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol 
moment, llur perfecta visibilitat. 

En tot cas,  el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització 
d’explosius.

1.1.20 SERVITUDS, SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds 
relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del 
projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes 
corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris 
per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca 
importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les 
obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents 
a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. 
En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres 
elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la 
seva permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del 
director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. 

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. 
L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de 
malmetre’l.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui 
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l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el 
contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs 
amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol 
tipus.

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no 
podran ser objecte de reclamació. 

Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns 
treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a 
càrrec del contractista. 

1.1.21 EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les 
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 
mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense 
que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris 
desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir 
la seguretat de tots els que hi circulin. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser 
objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades 
parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el 
possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 

1.1.22 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les 
obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, obres complementàries, com ara 
l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista 
complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les 
fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats 
d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts 
a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no 
podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
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1.1.23 DESVIAMENT DE SERVEIS 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de 
què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, 
si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions 
afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i 
assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 

Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la 
modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que 
s’especifiqui al quadre de preus núm. 1. 

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà 
dret a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que 
la direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, 
l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 

1.1.24 RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

Neteja final de les obres.
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 
recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, 
obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin 
de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada 
en perfecte estat de policia. 

Recepció de les obres. 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de 
les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres 
es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les 
obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les 
instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a 
esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas 
que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva 
recepció.

Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.1.8 d’aquest Plec, el 
contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis 
realment executats, que permetin a l’Institut Català del Sòl elaborar el plànol definitiu de 
l’obra.

Així mateix i previ  a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa la 
legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus 
d’instal·lació elèctrica. Haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, 
butlletins, actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, 
carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També 
disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció d’obra, 
encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs 
aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 
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En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 

Termini de garantia.
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de 
recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es 
modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 
principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà 
dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, tal i com 
disposa l’article 148 del TRLCAP. 

1.1.25 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre 
el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, 
enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 
22 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva 
recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del 
contractista.

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que 
hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les 
seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 
assegurances que siguin convenients. 

1.1.26 LIQUIDACIÓ 

La liquidació de les obres es regularà conforme al que disposen els articles 110 i 147 del 
TRLCAP

1.1.27 PREUS UNITARIS 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà  el que s’aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen 
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sempre, llevat prescripció expressa en contra del document contractual el següent: 
subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, 
manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat 
d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, 
normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos 
indirectes.

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació 
exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels 
preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i 
omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós 
quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, 
s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra 
necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; 
procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per a 
completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents 
components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a 
base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a 
justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que 
figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 
millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari 
corresponent.

1.1.28 PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, 
als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 
contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 
52 del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 
i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que 
s’abonarà únicament l’import de les factures. 

1.1.29 ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb 
el quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment 
acabades.
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Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o 
treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà 
inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 

L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser 
objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos 
als preus del contracte. 

Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat 
compliment a la normativa relacionada a l’apartat 1.1.31 

1.1.30 REVISIÓ DE PREUS 

La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió 
serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu  import i si han 
transcorregut sis mesos des de l’adjudicació. S’aplicarà la fórmula polinòmica, dins de les 
aprovades pel RDL 2/2000 que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis 
parcials que corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista. 

1.1.31 DISPOSICIONS APLICABLES 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d’aplicació les disposicions següents: 

Subministrament d'aigua i abocada:

 - Ordre del Ministeri d'Obres Públiques del 28 de juliol del 1974, referent al "Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a canonades de subministrament d'aigua" i la correcció d'errades 
publicada al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 2 i 3 d'octubre i 30 d'octubre del 1974, respectivament. 

 - Ordre del Ministeri d'Indústria del 9 de desembre del 1975 referent a les "Normes bàsiques per a 
les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua" i la correcció d'errades, publicada al Butlletí 
Oficial de l'Estat els dies 13 de gener i 12 de febrer de 1976, respectivament. 

 - Resolució de la Direcció General de l'Energia, complementant l'apartat 1.5 del Títol I de les 
"Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua", relacionades amb 
l'amidament de les instal·lacions interiors per a tubs de coure, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat 
el 7 de març de 1980. 

 - Resolució de la Direcció General de Ports i Senyals Marítims de 23 d'abril de 1969, referent a les 
"Normes Provisionals sobre instal·lacions depuradores i d'abocadors d'aigües residuals al mar", 
publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 20 de juny de 1969, junt amb la correcció d'errades el dia 4 
d'agost del mateix any. 
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Decret 202/98 de 30 de juliol sobre Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en edificis i habitatges 
D.O.G.C. de 6 d’agost de 1998 

Accions a l'edificació : 

 - Reial Decret 1370/1988, d'onze de novembre pel que es modifica parcialment la norma MV-
101/1962 i es canvia la seva denominació  per Norma Bàsica de la Edificació  NBE-AE/88 
"Acciones en la Edificación". 

 - R.D. 2543/1994 de 29 de desembre  del Ministeri d’Obres Públiques, Transport i Medi Ambient 
(B.O.E. nº 33 de 8 de febrer de 1995) Norma de Construcción sismorresistente: Parte general y 
edificación NC SE-94. 

 - Ordre del 18 de gener del Departament de Política Territorial i Obres Públiques: NRE-AEOR-93 
Norma Reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges (D.O.G.C. nº 1852 de 28 de gener de 1994). 

Acústica : 

 - Ordre de 29 de setembre de 1988, NBE CA-88 sobre "Condicions acústiques en els edificis", 
publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 8 d'octubre de 1988. 

Aïllament tèrmic :

- NRE AT-87 Norma reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic, Ordre de 27 d’abril de 1987 
del D.P.T.O.P. (DOGC nº 832, 27/04/87). Modificació: O. Del 4 de setembre de 1989m (DOGC 
nº1201, 2 /10/1989). 

- NBE-CT-79 Condiciones térrmicas en los edificios. Reial Decret 2429/79 (BOE 22/10/79). 

Telecomunicacions:

- Ordre del Ministeri d'Informació i Turisme del 23 de gener de 1967, referent a "Normes per a la 
instal·lació d'antenes col·lectives", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 2 de març de 1967. 

- R.D. 1/98 de 27 de febrer, Infraestructures comunes en els edificis per a l’accés als serveis de 
telecomunicació (BOE 28/02/98) 

- R.D. 279/99, Reglamento regulador de las infraestructures comunes de telecomunicacions per a 
l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal.lació d’equips i 
sistemes de telecomunicacions (BOE 9/03/99). 

- Decret 172/1999 del D.P.T.O.P. (DOGC 07/07/99) sobre Canalitzacions i infraestructures de 
radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable en els edificis. 

- Decret 116/2000 del Departament de Presidència (DOGC 27/03/2000) estableix el règim jurídic i 
s’aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable. 
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- Decret 117/2000 del Departament de Presidència (DOGC 27/03/2000) estableix el règim jurídic i 
s’aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a 
la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades 
associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl.lit. 

- Decret 1306/74: Instalació en immobles de sistemes de distribució de la senyal de televisió per 
cable (BOE 15/5/74). 

- Decret 366/83: Normes d’instal.lacions d’antenes col.lectives de televisió (DOGC 9/9/83) 

- Llei 37/95 de 12 de desembre (BOE 13/12/95): Ley de telecomunicaciones por satélite. 

- Llei 42/95 de 22 de desembre (BOE 23/12/95): Ley de telecomunicaciones por cable. 

- Llei 11/98 de 24 d’abril (BOE 25/4/98): Ley general de telecomunicaciones. 

- R.D. 136/97 Reglament tècnic i de prestació de serveis de telecomunicacions per satèlit (BOE 
14/2/97). Correció d’errades BOE 14/2/97). 

Aparells elevadors :

- Real Decret 2291/1985 de 8 de novembre que aprova el Reglament d'Aparells d'Elevació i 
manutenció (BOE nº296 11/12/85). 

- R.D. 1314/1997, de 1 de Agosto (BOE 30/9/97) de disposicions d’aplicació de la Directiva del 
Parlament Europeu i del Consell 95-16-CE sobre ascensors. 

- Ordre de 31 de maig de 1999 per la qual es regula l’aplicació del R.D. 1314/1997 sobre 
ascensors (DOGC nº 2908 11/6/99). 

- Ordre del 30 de juny de 1966, Reglamento de Aparatos Elevadores (BOE 26/7/66). Correcció 
d’errors: BOE 20/9/66. Modificacions: BOE 28/11/73, 12/11/75, 10/8/76, 13/3/81, 21/4/81 y 
25/11/81.

  - Ordre de Ministeri d'Indústria del 23 de maig de 1977, referent al "Reglament d'Aparells elevadors 
per a obres" i la correcció d'errades publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 14 de juny i el 18 de 
juliol de 1977. 

- Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme del 3 de març de 1980, referent a les 
"Característiques dels accessos, aparells elevadors i condicions interiors dels habitatges per a 
minusvàlids, projectats en immobles de Protecció Oficial", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 
18 de març de 1980. 

- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 7 de març de 1981, referent a la modificació de 
l'apartat 4 de l'Article 65 del "Reglament d'aparells elevadors per a obres" publicada al Butlletí 
Oficial de l'estat el 14 de març de 1981. 

- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de 31 de març de 1981, referent a les "Condicions 
tècniques mínimes exigibles per als ascensors i normes per a portar a terme les revisions 
periòdiques dels aparells elevadors", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat del 20 d'abril de 1981. 

- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia  de 23 de desembre de 1981, aclarint diversos articles del 
"Reglament d'aparells elevadors". (DOGC nº196, 3/2/82) 
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- Ordre de Ministeri d'Indústria i Energia del 23 de setembre de 1987, per la qual es modifica la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-1 del Reglament d'aparells elevadors i manutenció 
referent a ascensors electromecànics. 

- Llei 13/1987 de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de 9 de juliol, de Seguretat de les 
instal·lacions industrials. 

- Decret 413/1987 del Departament d'Indústria i Energia del 22 de desembre, pel qual es 
determinen els òrgans competents per incoar els expedients i per imposar les sancions en 
matèria de seguretat de les instal·lacions industrials. Correcció d’errades: DOGC 22/6/88). 

- Ordre del Departament d'Indústria i Energia del 9 d'abril de 1984 (DOGC 30/5/84), referent a 
l'aplicació de les condicions tècniques de seguretat als aparells elevadors amb autorització de 
posada en marxa segons reglaments anteriors al 30 de juny de 1966. Ampliació de terminis: 
DOGC 4/2/87 i 7/2/90. 

- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 30 de novembre de 1984, per la qual es 
complementen les condicions tècniques que han de complir els aparells elevadors. (DOGC 
nº493, 12/12/84) 

- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 18 de febrer de 1986, de normalització lingüística 
del rètols utilitzats en la senyalització d'aparells i instal·lacions. 

- Ordre de 30/7/74 sobre Aparells elevadors hidràulics (BOE 9/8/74) 

- Resolució del 3/4/97 per la qual s’autoritza la instal.lació d’ascensors sense recinteo de màquines 
(BOE 23/4//97). Correcció d’errades: BOE 23/5/97. 

- Resolució del 10/9/98 per la qual s’autoritza la instal.lació d’ascensors amb màquines en fossar 
(BOE 25/9/98). 

- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 31 de juliol de 1986, per la qual s'adjudica el 
concurs per a l'explotació del servei d'inspecció i control reglamentari que regula l'Ordre del 
Departament d'Indústria i Energia del 17 de març de 1986, modificada per l'ordre de7 d'abril de 
1986.

- Ordre del Departament d'Indústria i Energia  de 30 de desembre de 1986, d'ampliació dels 
terminis fixats en la del 9 d'abril de 1984, referent a l'aplicació de condicions tècniques dels 
ascensors instal·lats a Catalunya. DOGC 4/2/1987. 

- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de l'11 de gener de 1990 modificant els terminis fixats 
a l'ordre de 30 de desembre de 1986. DOGC 7/2/1990. 

- Resolució del Departament d'Indústria i Energia de 22 de juny de 1987, per la qual es regula 
l'aplicació per les EIC de les condicions tècniques de seguretat i d'inspecció periòdica dels 
ascensors instal·lats a Catalunya. DOGC 20/7/1987 i correcció d’errades: DOGC 2/12/1987. 

Bústies :

- Reglament pel que es regula la prestació dels serveis postals en virtut del que s’estableix en la llei 
24/98, de 13 de juliol, del Servei Postal Universal i de Liberalització dels Serveis Postals. 
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- R.D. 1829/1999 de 3 de desembre, del Ministeri de Foment (BOE nº 313 31/12/99) (C.E.- BOE nº 
36 11/2/2000). 

Calefacció :

- Reial Decret 3089/82 del Ministeri d'Indústria i Energia del 15 d'octubre de 1982 que estableix la 
subjecció a normes tècniques del tipus de radiadors i convectors mitjançant fluids i llur 
homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 15 de febrer 
de 1983. Ordre 10/2/83 Normes tècniques (BOE nº39 15/2/83). R.D. 363/1984, de 22 de febrer, 
Complementa les normes (BOE nº48 25/2/84). 

- R.D. 1751/98, de 31 de juliol, Reglament d’instal.lacions tèrmiques en els edificis (RITE), 
Instruccions tècniques complementàries (ITE) (BOE nº186 5/8/98) (CE – BOE nº259 29/10/98) 

- O. de 6/10/80: ITC-MIE-AP2 Canonades para fluids relatius a calderes (BOE nº265 4/11/80) 

- O. de 17/3/81: ITC-MIE-AP1 Calderes, economitzadores, preescalfadores, sobreescalfadores i 
reescalfadores (BOE nº84 8/4/81) (C.E. BOE nº 395 22/12/1981). Modificació: O. de 28/3/85 
(BOE nº89 13/4/85) 

- O. de 31/5/85: ITC-MIE-AP11 Reglament d’aparells a pressió, referent a aparells destinats a 
escalfar o acumular aigua calenta fabricats en sèrie (BOE nº148 21/6/85) 

- O. de 31/5/85: ITC-MIE-AP12 Reglament de aparells a pressió, referent a calderes d’aigua 
calenta (BOE nº147 20/6/85) 

- O. de 31/5/85: ITC-MIE-AP13 Reglament d’aparells a pressió, referent a intercanviadors de calor 
amb plaques (BOE nº253 21/10/88) 

- R.D. 275/1995, de 24 de febrer, Requisits de rendiment per a les calderes noves d’aigua calenta 
alimentades amb combustibles líquids o gasosos (BOE nº73 27/3/95) (CE – BOE nº125 
26/5/1995)

Ciment : 

- Decret 1313/88 del Ministeri d’Indústria i Energia, de 28 d’octubre, Obligatorietat d’homologació 
dels ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i productes 
prefabricats (BOE nº265 4/11/98). Modificacions de les normes UNE: BOE 30/6/89, 29/12/89, 
3/7/90 i 11/2/92. 

- R.D. 776/97 Instrucció per a la recepció de ciments RC-97 (BOE nº 141 13/6/97). 

- Ordre del 12/4/85: UC-85 Recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó (DOGC 
3/5/85).

- Ordre  del 17/1/89 de Certificació de conformitat a normes com a alternativa de la homologació de 
los ciments (BOE nº21 25/1/89). 

Cobertes :
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- Ordre del 12 de març de 1986 M.I.N.E.R. Obligatorietat d'homologació de productes bituminosos 
per a la impermeabilització de cobertes en l'edificació. BOE 22 de març de 1986. Ampliació de 
l'entrada en vigor BOE 29 de setembre de 1986. 

- Reial Decret 1572/90 de 30 de novembre de 1990 MOPU NBE-QB-90. Cobertes amb materials 
bituminosos. BOE 7 de desembre de 1990. (BOE nº293 7/12/90). 

- Ordre de 5/7/96 d’Actualització de normes UNE (BOE nº179 25/7/96) 

- Ordre del 14/1/91 de Certificació de conformitat a normes dels productes bituminosos com a 
alternativa a l’homologació (BOE nº28 1/2/91). 

Combustibles :

- Decret 2913/1973 del Ministeri d'Indústria del 26 d'octubre de 1973, referent al "Reglament 
general del servei públic de gasos combustibles", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 21 de 
novembre de 1973. Modificació BOE 20/2/84. 

- Decret 1091/1975 del Ministeri d'Indústria del 24 d'abril de 1975, referent al "Reglament del servei 
públic de gasos combustibles", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 21 de maig de 1975, 
complementant l'article 27. 

- Ordre del Ministeri d'Indústria del 18 de novembre de 1974, referent al "Reglament de xarxes i 
preses combustibles gasoses i instruccions MIG", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 6 de 
desembre de 1974 

- R.D. 1853/93 Reglament d’instal.lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col.lectius o 
comercials (BOE nº 281 24/11/93). 

- R.D. 494/88 Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos (BOE nº125 25/5/88). 
Instruccions tècniques complementàries (BOE nº147 20/6/88). Correccions: BOE 21/7/88. Noves 
instruccions: BOE nº310 27/12/88. Modificació de la ITC-MIE-AG6 y ITC-MIE-AG11: BOE nº49 
26/2/91.

- Ordre de 17/12/85, Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal.lacions 
receptoras de gasos combustibles (BOE nº8 9/12/86). Correcció d’errades BOE 10/6/86. 

Instal.lacions de GLP:

- Ordre de 29 de gener de 1985 (BOE 22/2/86), reglament sobre instal.lacions d’emmagatzament 
de gasos liquats del petroli en dipòsits fixes. Correcció: BOE 10/6/86. 

- Resolució del 25/2/1963 (BOE 12/3/63), extracte de les normes a les que s’han de sotmetre els 
dipòsits mòbils amb capacitat no superior a 15 kg de gasos liquats del petroli i la seva instal.lació. 

- Resolució del 24/7/1963 (BOE 11/9/1963), normes per a la instal.lació de gasos liquats del petroli 
amb dipòsits mòbils de capacitat superior a 15 kg. 

Residus : 
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- Reial Decret 833/1988 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 20 de juliol de 1988 que 
aprova el "Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig  Bàsica de Residus 
Tòxics i Perillosos". Modificació: R.D. 952/1997, de 29 de juny (BOE 5/7/97). Articles 50,51 i 56 
derogats per la Llei 10/98, de 21 d’abril (BOE 22/4/98).

- Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidència de la Generalitat, llei reguladora dels residus 
(DOGC nº1776 28/7/98). 

- Decret 115/1994, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient, Regulació del registre general 
de gestors de residus de Catalunya (DOGC nº1904 6/3/94). 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, del Departament de Medi Ambient, Regulació dels enderrocs i 
altres residus de la construcció (DOGC nº1931 8/8/94). 

- Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient, Catàleg de residus de 
Catalunya (DOGC nº2166 9/2/96). Modificació: decret 92/1999, de 6 d’abril, del Departament de 
Medi Ambient (DOGC nº2865 12/4/99). 

Electricitat :

- Decret del Ministeri d'Indústria del 12 de març del 1954 referent al "Reglament de verificacions 
elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia" i a la modificació dels articles 2 i 92, 
publicat al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 15 d'abril de 1954, 7 d'abril de 1979, 27 de setembre 
de 1979 i 25 de setembre de 1984, respectivament. 

  - Decret 3151/1968 del Ministeri d'Indústria el 28 de novembre de 1968, referent al "Reglament de 
línies aèries d'alta tensió" i la correcció d'errades, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 27 
de desembre de 1968 i 8 de març de 1969, respectivament. 

  - Decret 2431/1973 del Ministeri d'Indústria del 20 de setembre de 1973, referent al "Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 9 d'octubre de 1973. 
Addició nou paràgraf: R.D. 2295/1958 (BOE 12/12/85). 

- Ordre del Ministeri d'Indústria del 31 d'octubre de 1973, referent a les "Instruccions 
complementàries del Reglament electrotècnic de Baixa Tensió", publicada al Butlletí Oficial de 
l'Estat dels dies 27 al 29 i 31 de desembre de 1973. 

-  O. del 6 d’abril de 1974 d’aplicació de les instruccions complementàries (BOE 15/4/74). 

  - Resolució de la Direcció General de l'Energia del 30 d'abril de 1974, referent al "Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió", en relació amb la mesura d'aïllament de les instal·lacions 
elèctriques, publicada la Butlletí Oficial de l'Estat del 7 de maig de 1974. 

  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 19 de desembre de 1977, referent a la modificació de 
la instrucció complementària MI-BT.25 del vigent "Reglament electrotècnic de Baixa Tensió" i a la 
correcció d'errades publicada al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 13 de gener i 6 de novembre del 
1978, respectivament. Inclou les modificacions publicades al BOE 13 d'agost de 1981 i BOE del 4 
de juny de 1984. 

  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 19 de desembre de 1977, referent a la modificació 
parcial i ampliació de les instruccions complementàries MI.BT.004,007,017 annexes al vigent 



22

"Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió" i a les "Prescripcions per a establiments sanitaris", 
publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 26 de gener de 1978 i la correcció d'errades al mateix 
Butlletí el dia 12 d'octubre de 1978. 

  - Reial Decret 788/80 de la Presidència del Govern del 28 de març de 1980, referent al "Reglament 
d'aparells domèstics que utilitzen energia elèctrica", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 3 de 
maig de 1980. Articles 5 i 10 derogats per R.D. 2584/81, de 18 de setembre (BOE 3/11/81). 

  - Reial Decret 2949/82 del Ministeri d'Indústria del 15 d'octubre de 1982, referent a les "Normes 
sobre preses elèctriques" i aprovació del Reglament corresponent, publicat al Butlletí Oficial de 
l'Estat el 12 de novembre de 1982, junt amb la publicació al mateix Butlletí de la correcció
d'errades els dies 4 i 29 de desembre de 1982 i el 21 de febrer de 1983. 

  - Reial Decret 3275/82 del Ministeri d'Indústria i Energia, referent al "Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques i centres de transformació" i la correcció 
d'errades, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 1 de desembre del 1982 i el 18 de gener del 
1983, respectivament. 

  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de 6 de juliol de 1984 publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 
dia 1 d'agost de 1984, referent a Instruccions Tècniques complementàries MIE-RAT-1 a 20 
(ambdues incloses) del "Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a 
centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació". 

  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 d'octubre de 1984 publicada al Butlletí Oficial de 
l'Estat el 25 d'octubre de 1984 que complementa el MIE-RAT-20 del "Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques i centres de transformació". 

  - Resolució de la Direcció General d'Energia publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 26 de juny de 
1984 que desenvolupa l'article 3 del "Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat a centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació". 

  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 27 de novembre de 1987 que modifica l'ITC-MIE-RAT 
13 i 14 del "Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques i 
centres de transformació". 

- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 26 de juny de 1988 publicada al Butlletí Oficial de 
l'Estat el 5 de juliol de 1988, que actualitza les ITC-MIE-RAT 1,2,7,9,15,16,17 i 18 del "Reglament 
sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a central elèctriques i centres de 
transformació".

Parallamps:

- Real Decreto 1428/1986, de 13 de juny, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE nº 165, 
11/7/1986), Parallamps radioactius. Modificació: RD 903/1987 (BOE nº 165, 11/7/1987). 

- Decret 172/1988, de 14 d’abril (DOGC nº 1028, 8/8/1988), Parallamps radioactius. 

Estructures d'acer :

-  Real Decreto 1829/1995, de 10 de novembre, del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi 
Ambient (BOE nº 16, 18/1/1996), Norma Bàsica de l’Edificació NBE-EA-95 “Estructures d’acer en 
edificació”.
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Estructures de forjats : 

  - Reial Decret 1630/1980 de la Presidència del Govern del 18 de juliol de 1980, referent a la 
"Fabricació i utilització d'elements resistents per a pisos i cobertes", publicat al Butlletí Oficial de 
l'Estat el 8 d'agost de 1980. 

- Reial Decret 2608/1996, de 20 de desembre, del Ministeri de Foment (BOE nº19, 22/1/1997), 
Instrucció per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat i pretensat: EF-
96.

- Decret 71/1995, de 7 de febrer, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC 
nº 2029, 24/3/1995), autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a 
pisos i cobertes i d’elements resistents components de sistemes. Desplegament: Ordre de 31 
d’octubre de 1995 (DOGC nº2125, 8/11/95) 

Estructures de formigó :

- R.D. 2661/1998, de 11 de novembre, del Ministeri de Foment: Instrucció del Formigó Estructural 
(EHE) (BOE nº11 13/1/99). Modificació R.D. 996/1999, de 11 de juny, del Ministeri de Foment 
(BOE nº150 24/6/99). 

Estructures de maó : 

  - Reial Decret 1723/90 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme del 20 de desembre de 1990. 
Norma bàsica d'edificació. "Murs resistents de fàbrica de maó", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat 
el 4 de gener de 1991. NBE-FL-90 

- Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i Secretaria General del 27 de juliol de 1988, RL-
88 Plec de Condicions per la recepció de totxana ceràmica. 

Blocs de formigó:

- Ordre del 4/7/90 (BOE 11/7/90), plec general de prescripcions tècniques generals per a la 
recepció de blocs de formigó en las obres de construcció RB-90. 

Fusta : 

  - Ordre del Ministeri de Comerç del 14 de desembre de 1976, referent a les "Normes de qualitat 
per al comerç exterior de parquet-mosaic", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 18 de 
desembre de 1976, junt amb l'ampliació, publicats al mateix Butlletí els dies 15 de gener, 9 de 
març, 21 de març i 16 de desembre de 1977, respectivament. 

- Reial Decret 1848/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 de maig de 1979, referent a 
"L'establiment de la marca de qualitat per als plafons contraplacats", publicat al Butlletí Oficial de 
l'Estat el 30 de juliol de 1979. 

  - Reial Decret 1932/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 de maig de 1979, referent a 
"L'establiment de la marca de qualitat per als plafons de partícules", publicat al Butlletí Oficial de 
l'Estat el 8 d'agost de 1979. 
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  - Reial Decret 1951/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 de maig de 1979, referent a 
"L'establiment de la marca de qualitat per al parquet mosaic de fusta", publicat al Butlletí Oficial de 
l'Estat l'11 d'agost de 1979. 

  - Ordre del Ministeri d'Agricultura del 7 d'octubre de 1976 referent a "Tractaments protectors de 
fusta", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 16 d'octubre de 1976. 

Guix :

  - Ordre de la Presidència del Govern de 31 de maig de 1985," RY-85 Plec General de Condicions 
per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció", publicada al Butlletí Oficial de 
l'Estat del 10 de juny de 1985. 

  - Reial Decret 1313/1986 del Ministeri d'Indústria i Energia, sobre "Obligatorietat d'homologació de 
guixos i escaioles per a la construcció", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat del 7 d'octubre de 
1986.

Medi ambient : 

  - Llei 22/1983, de 21 de novembre (DOGC nº385, 30/11/1983), referent a la "Protecció de l’ambient 
atmosfèric".  Correcció d’errades: DOGC 10/2/84.

- Decret 322/1987, de 23 de setembre (DOGC nº919, 25/11/89), desplegament de la Llei 22/1983. 

- Llei 7/1989, de 31 d’agost (DOGC nº1153, 9/6/89), modificació de la Llei 22/1983. 

Recipients de pressió :

- Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 4 d'abril de 1979, referent al 
"Reglament d'aparells de pressió", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 29 de maig de 1979.
Instruccions tècniques complementàries (BOE 29/5/79). Correcció d’errades: BOE 28/6/79. 
Modificacions: BOE 12/3/82, BOE 28/11/90.

  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 21 d'abril de 1981, referent a la "Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AP4 del Reglament d'Aparells de Pressió, referent a cartutxos de G.L.P."; 
publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 29 d'abril de 1981. 

- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 31 de maig de 1982, referent a la "Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AP5 d'Aparells de Pressió sobre extintors d'incendis", publicada al Butlletí 
Oficial de l'Estat el dia 23 de juny de 1982. Aplicació: ordre del 25 de maig de 1983 (DOGC 
8/6/83).

  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de l'1 de setembre de 1982, referent a la "Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AP7 sobre botelles i botellons de gasos comprimits liquats i 
dissolts per pressió", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 12 de novembre de 1982. 

- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del Ministeri de Indústria, Comerç i Turisme (BOE 
nº247, 15/10/1991), disposicions d’aplicació de la Directiva 87-404-CEE sobre recipients a 
pressió simples. Modificació: BOE 24/1/1995. Relació de normes: BOE 20/1/2000. 
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- Real Decreto 769/1999, de 7 de maig, del Ministeri de Indústria i Energia (BOE nº129, 
31/5/1991), disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 
97/23/CE, relativa als equips de pressió, i modificació del Reglament. 

- Ordre de 27 de març de 1990, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC nº1284, 27/4/90) 
que regula l’aplicació del Reglament d’aparells a pressió. 

Protecció contra incendis :

- Real Decreto 2177/1996 (BOE 29/10/96) NBE-CPI-96: Norma bàsica de protecció contra 
incendis en els edificis. 

- Decret 241/94 (DOGC 30/1/95), Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 
edificis, complementaris de la NBE-CPI-91. 

- Real Decreto 1942/93 (BOE 14/12/93), Reglamento de protecció contra incendis. 

  - Ordenances de l'Ajuntament de Barcelona. 

Barreres arquitectòniques:

- Reial Decret 556/1989, de 19 de maig (BOE nº122, 23/5/1989), Mesures mínimes sobre 
accessibilitat en los edificis. 

- Llei 20/1991, de 25 de novembre (DOGC nº1526, 4/12/1991), Promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques. (CE-DOGC nº1527, 9/12/1991). 

- Decret 135/1995, de 24 de març (DOGC nº2043, 28/4/1995), desplegament de la Llei 20/1991 i 
aprovació del Codi d’accessibilitat. (CE-DOGC nº2152, 10/1/1996). Modificació: Decret 204/1999, 
de 27 de juliol (DOGC nº2944, 3/8/1999). 

Habitabilitat:

- Ordre de 29 de febrer de 1944 (BOE nº61,1/3/1944), Condiciones mínimes d’higiene en les 
vivendes.

- Decret 129/1984, de 18 d’abril (DOGC nº433, 11/5/1984), atorgament de la cèdula d’habitabilitat. 
Models: DOGC nº468, 12/9/1984). 

- Llei 3/1990, de 21 de juny (BOE nº149,22/6/1990), habitabilitat de minusvàlids en l’edifici del 
seu habitatge. 

- Decret 282/1991, de 24 de desembre (DOGC nº 1541, 15/1/1992), acreditació de determinats 
requisits prèviament a l’inici de la construcció de l’habitatge. 

- Llei 24/1991, de 29 de novembre (DOGC nº1541, 15/1/1992), llei de l’habitatge. 

- Decret 206/1992, d’1 de setembre (DOGC nº 1654, 7/10/1992), Llibre de l’Edifici. 

- Decret 28/1999, de 9 de febrer (DOGC nº2828, 16/2/1999), requisits mínims d’habitabilitat en 
els edificis d’habitatges. 
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Seguretat i salut :

  - Ordre del Ministeri de Treball del 20 de maig de 1952, referent al "Reglament de seguretat i 
higiene al treball, a la indústria de la construcció" i la correcció d'errades, publicada al Butlletí 
Oficial de l'Estat els dies 15 de juny de 1952 i el 22 de desembre de 1953, respectivament. 

  - Ordre del Ministeri de Treball del 9 de març de 1971, referent a l’Ordenança general de seguretat 
i higiene al treball", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 16 i 17 de març de 1971. 

  - Ordre del Ministeri de Treball del 28 d'agost de 1970 en la que s'aprova l'Ordenança de treball de 
la construcció, vidre, ceràmica. 

  - Ordre del 20 de setembre de 1986 pel que s'estableix un model de llibre d'incidències 
corresponents a les obres en que sigui obligatori un estudi de seguretat i higiene. 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97), Disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 10/11/95), Prevenció de riscos laborals. Desenvolupen la 
llei: RD 39/1997, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

- Ordre de 31 de octubre de 1984 (BOE 7/11/84) Reglamento sobre seguretat dels treballs amb 
risc d’amiant. Normes complementàries: BOE 15/1/87. 

- Ordre de 31 de gener de 1940 (BOE 3/2/1940) Bastides. 

- Ordre de 12 de gener de 1998 (DOGC 27/1/98), s’aprova el model de Llibre d’incidències en 
obres de construcció. 

 CAPITOL 1

 E N D E R R O C S

1.1 Definició 
1.2 Execució 
1.3 Amidament i abonament 

1.1. Definició

Es defineix com enderroc, l'operació de demolició de tots els elements aeris o soterrats que obstaculitzin 
la construcció d'una obra o sigui necessari fer-los desaparèixer per acabar-ne l'execució. 

La seva execució inclou les operacions següents: 
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- enderrocament o excavació dels materials 
- retirada del materials resultants als abocadors, o lloc d'amàs per la seva posterior utilització definitiu. 

Abans de l'execució material, un tècnic competent designat per l'Administració actuant redactarà un 
Projecte d'enderroc amb indicació expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la 
tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i llur retirada. 

L'execució material es realitzarà sota la supervisió contínua de la Direcció Facultativa i el Tècnic redactor 
del Projecte. 

1.2. Execució de les obres

Les operacions d'enderrocament s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes 
condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i en les 
estructures existents. Serà l'encarregat de les obres qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport, amb el vist i plau de la Direcció 
facultativa de l'obra. 

El Contractista té l'obligació de dipositar els material procedents d'enderrocament que es considerin de 
possible utilització o d'algun valor, al lloc assignat per la Direcció Facultativa de l'obra. 

1.3. Amidament i abonament

Les obres de demolició no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament 
íntegre. La partida alçada inclourà el honoraris de Projecte i Direcció de les obres d'enderroc, els costos 
de neteja, càrrega i transport a l'abocador o indret indicat a qualsevulla distància, així com tots els treballs, 
materials i operacions necessàries per a deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element. 

La partida d'abonament íntegre complementària inclou la possible existència de fonamentacions 
soterrades, així com els increments de cost d’aquestes fonamentacions. 

Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de la 
Memòria siguin inexactes o incompletes, s’entén que el Contractista ho ha de comprovar abans de 
calcular l'import de la proposició econòmica. La Direcció de les obres interpretarà les incidències sobre 
elements soterrats, des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte.

Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'alguns elements que s'haguessin enderrocat per 
l'execució de les obres, seran d'igual qualitat i textura que les primitives i s'abonaran segons els preus del 
Quadre de Preus núm. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 
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 CAPITOL 2 

 M O V I M E N T  D E  T E R R E S 

2.1 Neteja del terreny 
2.2 Explanacions, desmunts i buixardats 
2.3 Replens i terraplens 
2.4 Excavacions de rases i pous 
2.5 Transport de terres a l'abocador 
2.6 Replanteig definitiu

Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries 
per a l'execució de l'obra. 

Aquestes operacions són: 

 - Neteja del terreny 
 - Explanacions, desmunts i buixardats 
 - Replens i terraplens 
 - Excavació de rases i pous 
 - Transport de terres a l'abocador 
 - Replanteig definitiu. 

Es considerarà inclosa al preu de tot moviment de terres, qualsevol resta d'edificació a enderrocar que 
aparegui.

2.1. Neteja del terreny

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, 
malesa, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Excavació dels materials objecte de l’esbossada 

- Retirada dels materials objecte de l’esbossada. 

Tot serà realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 
inclouen els corresponents documents del Projecte. 

Execució de les obres
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Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el 
particular, ordeni l'Encarregat Facultatiu de les obres, qui designarà i marcarà els elements que hagin de 
conservar-se intactes. 

Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que 
els que s'han d'aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar 
danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres aniran 
trossejant-se per a la seva brancada i tronc progressivament. 

Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar 
barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, 
ordeni l'Encarregat Facultatiu de les obres. 

Aquells arbres, que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en 
trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que 
cal cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m), si ho permet el 
tronc. 

Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 
pròximes a les obres. Cap fita de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol 
mena, serà fet malbé o desplaçat, fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna manera, la seva 
situació o aprovat el desplaçament. 

Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbossada

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, 
sobre el particular, ordeni l'Encarregat Facultatiu de les obres. 

El concepte de metre quadrat (m2) d’esbossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les 
possibles excavacions i replens motivats per l'existència de sòls inadequats que, a judici del Director de 
les Obres, sigui necessari eliminar per a poder endegar els treballs de fonamentació. 

Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el Contractista haurà visitat i estudiat, de 
forma suficient, els terrenys sobre els quals s'ha de construir i que haurà inclòs al preu de l'oferta tots els 
treballs de preparació que s'abonaran al preu únic definit al Quadre de Preus núm. 1 i que, en cap cas, 
podran ser causa d'increment del preu del Contracte. Es considerarà que les dades contingudes a la 
Memòria tenen únicament valor informatiu i que llur exactitud no pot ser objecte de reclamació. 

Amidament i abonament

El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbossats i preparats. 

El preu inclou la càrrega i transport dels materials a l'abocador, i totes les operacions esmentades a 
l'apartat precedent, i definides al Quadre de Preus núm. 1. 

Simultàniament a les operacions d’esbossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de 
les Obres, a fi de ser emprades a la formació de zones verdes. 

El transport a l'abocador o a l'amàs intermedi esmentat es considerarà inclòs als preus unitaris del 
Contracte.
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2.2. Explanacions, desmunts i buixadats

Definició

Explanació és el conjunt d'operacions de desmunt o replè necessaris per anivellar les zones on hauran 
d'asseure's les construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, a 
més del transport dels materials remoguts als abocadors o al lloc d'utilització. 

Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos als plànols 
d'obra.

Buidat és l'excavació delimitada per unes mides definides als plànols de construcció, per a l'aprofitament 
de les parts baixes de l'edifici, tal com soterrani, garatges, dipòsits o d'altres utilitzacions. 

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, 
s'executaran els treballs que ordeni la Direcció de les obres, i es consideraran inclosos als preus de les 
excavacions.

Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a judici del Director de les 
obres els materials no són aptes per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no sent 
causa de sobre-preu l'increment de distàncies de transport. El Director de les obres podrà autoritzar 
l'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista 
l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense que correspongui compensació 
econòmica de cap mena. 

El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmunt, així 
com el seu refinament i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada 
refinada, compactada i totalment preparada per endegar les obres estaran inclosos al preu unitari de 
l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries el Director de les 
obres podrà ordenar una excavació addicional, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu 
definit per a totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus 
de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 

Amidament i abonament

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per la diferència entre els 
perfils definits abans i després dels treballs. 

No són abonables desprendiments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat 
en Projecte. 

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s’entén per metre cúbic (m3) d'excavació, el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 

S'entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres després d'executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquest Plec de Condicions. 
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En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, resultants de despreniments o 
per qualsevol altre motiu, s'hauran d'omplir amb el mateix tipus de material sense que el Contractista rebi 
per això cap quantitat addicional. Així mateix la realització del buixardat es durà a terme sense cap 
increment de cost. 

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atindrà al que 
decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als 
Pressupostos Parcials del Projecte. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades, tots 
els auxiliars i complementaris com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per enllumenat 
i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària amb totes les seves 
despeses i amortització, etc., així com els entrebancs produïts per filtracions o qualsevol altre motiu. 

Si el Contractista, amb l'aprovació de l'Administració, executés menor volum d'excavació que el que 
resultés de les prescripcions fixades, només li serà abonat el volum realment executat. 

En cas de trobar-se fonaments soterrats o d'altres construccions, es considerarà que s'inclouen al 
concepte ampli d'excavació i en tot tipus de terreny, objecte del preu definit. 

Buixardats

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir 
l'acabat geomètric de tota l'explanació, desmunt, buidat o replè. 

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions. refinament 
de talussos als desmunts i terraplens, neteja i refinament de cunetes i explanacions als coronaments de 
desmunts i al començament de talussos. Les operacions de buixardat es consideren incloses als preus de 
moviments de terres per indicar-se expressament al present Plec. 

2.3. Replens i terraplens

Replens i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i compacten uns 
buits, es fan talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 

Les diferents capes o zones que els composen són: 

- Fonament: zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
- Nucli: zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 
- Coronació: capa superior amb un gruix de cinquanta centímetres (50 cm). 
L'equip necessari per efectuar llur compactació es determinarà per la Direcció Facultativa, en funció de les 
característiques del material a compactar i el tipus d'obra. 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del Director Facultatiu, 
que solament la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista s'obtingui la compactació requerida. 

El fonament del replè es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat 
evitables. A continuació s'estendrà el material de base a tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, 
per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els 
materials de cada tongada seran de característiques uniformes i, si no ho són, s'aconseguirà aquesta 
uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. 
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No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleix les 
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'Encarregat facultatiu. Quan la tongada 
subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 

Amidament i abonament

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, 
mesurats per diferència entre perfils agafats abans i després dels treballs. 

El material a utilitzar podrà ser, en algun moment, provinent de les excavacions; en aquest cas, el preu del 
replè inclourà la càrrega, compactació i transport. 

El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de 
préstecs. L'esmentada excavació, en cap cas, podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de les 
cotes de les voreres més pròximes. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exterior al polígon, el preu 
del terraplè inclourà el cànon d'excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions 
necessàries per deixar totalment acabada la unitat de terraplè. El Contractista haurà de localitzar les 
zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que sigui necessàries i, abans de començar les 
excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de préstecs, a fi de 
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri del 
director de les obres, i no podrà ser objecte de sobre-preu, abonant-se a l'únic preu de replè definit al 
Quadre de Preus núm. 1. 

2.4. Excavació de rases i pous

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases 
definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de xarxes de serveis definits al 
present Projecte, així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges i altres. 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de 
terreny. L'excavació especial de talussos en roca i l'excavació de roca s'abonaran al preu únic definit 
d'excavació.

El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions alternes a trams que siguin 
necessàries, i el transport de les terres a l'abocador a qualsevulla distància. La Direcció de les obres 
podrà autoritzar l'execució de sobre-excavacions, per tal d'evitar les operacions d'apuntalament però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics 
(m3) excavats, d'acord amb l'amidament teòric dels Plànols del Projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbossada de tota la vegetació, la 
construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els 
calçats que precisin, el transport dels productes extrets en el lloc d'ús a dipòsits o abocador, 
indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. 

Quan durant els treballs d'excavació apareixien serveis existents, independentment d'haver-se contemplat 
al Projecte, els treballs s'executaran, inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes 
instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades 
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d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altre servei que sigui 
precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a abonament per aquests conceptes. 

Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions a diferent alçada o amplada que les definides al 
Projecte, no serà causa de definició de nou preu. 

2.5. Transport de terres a l'abocador

Totes aquelles terres i materials que la Direcció Facultativa declari indesitjables, el Contractista els 
carregarà i els transportarà fins a l'abocador autoritzat. 

S'entén que a totes les partides anunciades resta inclosa la part proporcional de càrrega i transport a 
l'abocador dels materials indesitjables. 

2.6 Replanteig definitiu

Definició

El replanteig definitiu és el conjunt d'operacions precises per a traslladar al terreny les dades expressades 
en la Documentació Tècnica de l'obra que s'ha de realitzar. 

El replanteig definitiu es farà en una o més vegades, segons les circumstàncies que concurreixin a 
l'anivellació del terreny. 

El Contractista està obligat a subministrar tots els estris i elements auxiliars necessaris per aquestes 
operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el personal necessari. 

El Contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques  i els senyals, responsabilitzant-se de 
qualsevol desapararició o modificació d'aquests elements. 
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 CAPITOL 3

 F O N A M E N T S

3.0 Generalitats 
3.1 Acers 
3.2 Emmacats 
3.3 Sabates contínues 
3.4 Sabates aïllades 
3.5 Lloses 
3.6 Murs i pantalles 
3.7 Estacada

3.0. Generalitats

Definició

Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de 
sustentació.

3.0.1. Reconeixement general de sòls 

Amb anterioritat a l'execució de les obres, mitjançant els treballs de prospecció adequats, es reunirà tota 
la informació possible provinent de l'observació de les zones veïnes, de l'estat de les edificacions 
adjacents, corrents d'aigua, etc., i prenent dades en general de tota mena de circumstàncies que puguin 
posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del 
terreny.

3.0.2 Resistència dels terrenys 

L'Arquitecte Director, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaigs del terreny que 
consideri necessaris, escollirà en cada cas la pressió admissible que cregui adequada, fixant també 
l'assentament màxim tolerable. 

3.0.1 Tipus de fonaments 

La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificació i 
manera particular d'execució que indiquin els plànols i el Plec de Condicions Particulars; amb longituds, 
forma, separacions, diàmetres, nombre de barres i seccions que també figurin als plànols. Els 
recobriments, ancoratges i solapaments s'ajustaran a les normes vigents. 

Els pous i rases tindran la forma, mides i cotes fixades als Plànols d'obra. Abans de formigonar el 
Contractista comprovarà que les capes s'assentament de la fonamentació estiguin perfectament 
anivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels fonaments. 

3.1. Acers



35

Condicions generals

L'acer emprat acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les obres de 
formigó EH-91, i estarà en possessió del Segell de Qualitat CIETSID i la marca AENOR. 

3.1.1. Assaigs 

La Direcció Facultativa de les obres exigirà els certificats emesos per Laboratori oficial que garanteixi la 
qualitat de l'acer utilitzat. Així mateix donarà les instruccions per què es realitzin els assaigs previstos al 
Programa de Control de Qualitat segons el nivell de control adoptat, tot això d'acord amb la instrucció per 
al Projecte i Execució de les obres de formigó EH-91. 

Amidament i abonament

S'abonaran pels quilograms (kg) que resultin de l'especejament dels plànols, que abans de començar 
cada obra hauran estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per ell mateix. al preu corresponent que 
figuri al Quadre de Preus núm. 1. 

Els esmentats preus comprenen totes les operacions i mitjans necessaris per realitzar el doblegat i posta 
a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, 
soldadures, etc. 

3.2. Emmacats

L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves. 

Amidament i abonament

S'abonaran per metres quadrats (m2). Es consideren inclosos els ajuts necessaris per al subministrament 
del material, la col·locació, estesa i la compactació, incloent-hi també la maquinària necessària. 

3.3.Sabates contínues

Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços 
repartits uniformement al terreny. 

El dimensionament restarà fixat a l’Annex de Càlcul de la Memòria del Projecte d'Execució i als plànols de 
fonaments, degudament acotats. 

Amidament i abonament

El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre cúbic (m3), incloent en el 
preu tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials i mà d'obra utilitzats, així com la 
maquinària i elements auxiliars necessaris. 

3.4. Sabates aïllades

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals 
al terreny. El dimensionament restarà fixat a l’Annex de Càlcul de la Memòria del Projecte d'Execució i als 
plànols de fonaments, degudament acotats. 
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Amidament i abonament

El mesurament i abonament de les sabates aïllades es realitzarà per metre cúbic (m3), incloent al preu 
tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny i materials, com la maquinària i els elements 
auxiliars necessaris. 

3.5. Lloses

Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes 
o projectats perquè el terreny sigui poc comprimible, fetes de formigó en massa o armat. El 
dimensionament i l'armat s'indicaran als plànols del Projecte d'Execució. 

Amidament i abonament

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) de formigó, incloent-hi els treballs auxiliars de 
preparació, subministrament i col·locació del formigó, formació de juntes, etc. 

3.6. Murs i pantalles

Els murs són els elements estructurals lineals que transmeten esforços uniformement repartits. A més, 
poden contenir masses de terres, com el cas de desmunts amb talussos més inclinats que el talús natural 
del terreny. 

Les pantalles contínues de formigó armat "in situ" són els murs construïts mitjançant la perforació al 
terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de 
formigó, constituint una estructura contínua, capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues 
verticals. 

Abans del començament del treballs d'excavació, s'acondicionarà el terreny per al bon funcionament i 
accés de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos de les pantalles i els nivells o cotes 
d'execució. La perforació es realitzarà per trams alterns amb mitjans mecànics adients. Si les 
característiques del terreny ho requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots "tixotròpics". La 
fondària d'excavació serà de vint centímetres (20 cm) més gran que la que ha d'abastar les armadures. 

A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murets guies, l'objectiu dels quals és el de guiar la 
maquinària d'excavació i col·laborar a l'estabilitat del terreny. 

Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris per moldejar les juntes entre els plafons, així 
com l'armadura ja montada prevista al Projecte. 

La separació mínima entre barres verticals o horitzontals serà de deu centímetres (10 cm) i el recobriment 
de set centímetres (7 cm). Per a garantir el centrat de les gàbies, s'hauran de posar separacions de 
morter en ambdues cares, a raó d'un separador per cada dos metres quadrats (2 m2). 

El formigonat es realitzarà per canonada introduïda al llot fins al fons de l'excavació. El formigonat es 
realitzarà de forma contínua. 

Un cop acabada l'execució dels plafons, se n'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat 
amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. 
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Amidament i abonament

L'excavació es mesurarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent al preu la part proporcional 
d'operacions prèvies, tal com replanteig, preparació del terreny, formació de murets guies, llots, 
esgotaments i transport de materials extrets a l'abocador a qualsevulla distància, i tots els materials i 
operacions que calguin, a judici de la Direcció d'Obra, per a la correcta execució dels treballs. 

El formigó es mesurarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat al Projecte, incloent en el preu la part 
proporcional d'operacions de vessament, formació de juntes, treballs de neteja i reparació dels paraments 
quan hagin de restar vistos, la demolició de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal 
d'aconseguir els acabats indicats al Projecte. 

L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (kg) realment col·locats, inclosa la seva posta a 
l'obra.

3.7. Estacada

Es distingeixen dos tipus de fonamentacions per estacades: 

a) Estaques per clavar

Podran ser de formigó o metàl·liques, de les mesures i característiques que s'indiquin als plànols 
corresponents i a la Normativa vigent. 

Per a cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps. 

Les estaques, que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris, se substituiran per 
d'altres, clavades al mateix lloc. Si existeixen dubtes sobre les condicions  de resistència d'algunes 
estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar proves de càrrega sobre aquestes, considerant-se 
inclosos al preu de l'estaca els costos de les proves. 

Amidament i abonament

El mesurament i l'abonament de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal (ml) d'estaca 
col·locada, incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra com els auxiliars de preparació del terreny, 
instal·lacions de maces, becs de mànegues d'aigua, proves de càrrega necessàries i protecció i reparació 
de caps. 

Es mesuraran i abonaran únicament els metres lineals (ml) d'estaca que restin definitivament incorporats 
a l'obra. El preu del metre lineal (ml) inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com tots els 
materials i operacions que resultin necessaris per a la correcta i total execució dels treballs d'estacada, 
inclòs llur preparació. 

b) Estaques motllures "in situ"

L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny i omplint l'excavació amb formigó fresc i amb les 
corresponents armadures. 

Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 

- Estaques d'encanonament perdut 
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- Estaques d'encanonament recuperable 

El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls ni escanyaments, 
realitzant el formigonat tot d'un cop a tota la seva llargada. 

Les armadures longitudinals s'assentaran sobre una lleugera pastada de formigó, d'alçada inferior al 
diàmetre de l'estaca, i es disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures transversals se 
subjectaran a les longitudinals mitjançant lligada o soldadura. 

Amidament i abonament

El mesurament i l'abonament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà desglossant 
els preus: el formigó en metres cúbics (m3), incloent el preu de la posta a l'obra; encofrat o encanonament 
recuperable o no; acabament dels caps i part proporcional de proves de càrrega si fossin necessàries; així 
com qualsevol material o operació que calgui, per aconsellar-ho la bona pràctica de la construcció o que 
resulti necessària per a qualsevol tipus d'incidència. 

L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posta a l'obra. 

L'excavació es mesurarà en metres cúbics (m3) en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca, extrets amb 
qualsevol sistema, incloent el preu les operacions necessàries, com són l'emprament de llots tixotròpics, 
preparació dels terrenys per a l'assentament de la maquinària i transport a l'abocador a qualsevulla 
distància.

El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament de qualsevol tipus, recuperable o no, i 
tots els materials i operacions que calguin a judici del Director de les Obres, per a la correcta execució 
dels treballs. 



39

 CAPITOL 4

 S A N E J A M E N T

4.1. Xarxes de sanejament. 
4.2. Fosses sèptiques. 
4.3. Elevació d'aigües brutes. 
4.4. Shunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació. 

S'inclouen en aquest capítol totes les condicions que hauran de satisfer els materials, instal·lacions i mà 
d'obra necessària per a la construcció de la xarxa de sanejament dels edificis. Les xarxes podran ser 
unitàries, per a pluvial i fecals, o bé separatives, independitzant ambdues. 

4.1. Xarxes de sanejament

Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals. 

4.1.1. Xarxa de sanejament vertical. 

La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 

- Petita xarxa de desguàs d'aparells. 
- Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses. 
- Xarxa de canonades de ventilació dels baixants. 

El traçat de la xarxa serà el més senzill possible per tal d'aconseguir una circulació normal per l'efecte de 
la gravetat. Serà una xarxa estanca i no presentarà exudacions ni estarà exposada a obstruccions. 

La xarxa restarà fermament subjecta als paraments, amb espai suficient i els elements de subjecció 
convenients per a absorbir les dilatacions normals del material. 

La distància entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 

- Per fibrociment: tres metres (3m.) als baixants. 
- Per foneria: tres metres (3m.) als baixants. 
- Per ferro galvanitzat: tres metres i mig (3,5m.) als baixants. 
- Per clorur de polivinil: un metre i mig (1,5m.) als baixants i un metre vint centímetres (1,20m.) als trams 
horitzontals.
- Per zinc: dos metres (2m.). 

Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents. 
Les canonades seran totes de marques reconegudes i sancionades a la pràctica. 
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Les peces d'unió dels peus de baixant amb col·lectors de recorregut horitzontal penjats de sostre, seran 
en forma de T amb una tapa de registre per facilitar el manteniment. 

Sifons

Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de 
col·locar-se el més pròxim possible al desguàs de l'aparell. 

Pots simfònics

S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. 

Tindran un diàmetre mínim de cent mil·límetres (100 mm.) i una alçada mínima de cent cinquanta 
mil·límetres (150 mm.), amb una tanca hidràulica de cinquanta a setanta mil·límetres (50 a 70 mm.). 

Desguàs d'aparells

Es realitzarà amb tubs de P.V.C que puguin suportar una pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 ats.). 

Aquesta petita xarxa es disposarà preferentment per sota del forjat, disposant un fals sostre amb tapa 
registre per al seu manteniment. 

Ventilació de la xarxa de sanejament

Serveix per a evitar el sifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 

La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb 
canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 

Es mesurarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal·lada, per a cada tipus 
de tub, incloent al preu la part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces 
especials, sifons o pots simfònics, desguassos dels aparells indicats als plànols corresponents, així com 
els ajuts necessaris d'altres oficis, per la definitiva col·locació i posta en servei de la instal·lació, acomplint 
la normativa vigent i d'acord amb les instruccions dictades pel Director Facultatiu de les obres. 

4.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal 

Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres fecals, greixoses o sabonoses, per a 
conduir-les a la xarxa general de clavegueram o a la fossa sèptica. 

Els materials a emprar a les canonades, que es trobaran definides al Projecte, podran ser ciment, gres, 
foneria, fibrociment o clorur de polivinil, havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades en la 
pràctica.

Les rases seran de tal manera que la canonada anirà soterrada a les cotes indicades al Projecte o el que 
indiqui el Director Facultatiu de les obres. En cas que no figuri als plànols el corresponent perfil 
longitudinal, s'aprofundirà a un metre i vint centímetres (1,20 m.) de fondària com a mínim i podrà 
disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis. 
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Obertes les rases que allotjaran la canonada, aquesta s’instal·larà sobre una solera de deu centímetres 
(10 cm.) de formigó H-150, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 

Col·locats els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda i omplenat de formigó de la rasa fins a mig 
tub. Qualsevol canvi de direcció, reducció o connexió s'efectuarà amb peces especials o mitjançant 
tronetes, segons el tipus de canonada de què es tracti. 

Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals, de manera que no 
se sotmetin a flexions, essent les peces de subjecció protegides contra la corrosió. A les canonades de 
fibrociment o foneria, les peces de subjecció no es distanciaran més d'un metre i mig (1,5 m.), a les de 
clorur de polivinil, aquesta distància no superarà els setanta-cinc centímetres (0,75 m.). 

En aquests trams penjats es disposaran les peces especials de registre necessàries per a un correcte 
manteniment.

Amidament i abonament

La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml.) de canonada col·locada, inclosa la 
part proporcional d'excavació, solera de suport, replè de formigó i/o terres, juntes, ganxos d'ancoratge, 
peces especials d'unió i registre, obertura de passos als murs, fonaments i forjats, de manera que quedi 
totalment acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la normativa vigent. 

4.2. Fosses sèptiques

Solament s'autoritzarà llur utilització a les zones on hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà 
que l'aigua residual surti més clarificada, sense matèries sòlides que puguin danyar el sistema d'absorció 
posterior.

Les fosses sèptiques podran fabricar-se "in situ" o seran prefabricades, prohibint-se en llur construcció la 
utilització de morter de calç o materials fàcilment atacables. 

Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials a les fosses. Si és de diversos compartiments, les aigües 
pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. 

Les fosses disposaran de tapes mòbils de registre i hauran de disposar de ventilació adequada per a 
impedir la concentració de gasos. 

Amidament i abonament

Es mesurarà per unitats (Ut.) segons el Projecte, incloent al preu d'abonament totes les operacions 
necessàries per a la seva posta a l'obra, inclosa la connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, així com 
l'excavació i replè del pou per al seu allotjament. 

4.4. Shunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació

Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per a l'evacuació de 
vapors i fums als lavabos, cuines o xemeneies. Els materials a emprar seran la ceràmica, el PVC, l'acer 
galvanitzat o d'altres homologats. La sortida de la canonada a l'exterior serà sempre per coberta. 

Amidament i abonament.
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Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d'aspiració, comportes 
de tanca i ajuts adients per a col·locar-los, d'acord amb la normativa vigent. 
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 C A P Í T O L   5 

 E S T R U C T U R E S

5.1. Estructures de formigó 
5.2. Estructures metàl·liques 
5.3. Forjats 
5.4. Escales i rampes 
5.5. Elements prefabricats 
5.6. Juntes de dilatació 

5.1. Estructures de formigó

5.1.1. Encofrats. 

Els cindris, encofrats i motllos, així com les unions dels diferents elements, tindran una resistència i 
rigidesa suficient per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions de qualsevol 
mena que puguin produir-se com a conseqüència del procés de formigonat i, especialment, sota les 
pressions del formigó en fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. 

Els encofrats i motllos seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables d'abeurada. 

Els motllos i encofrats seran de fusta, metàl·lics, de cartró o d'altre material que reuneixi similars 
condicions d'eficàcia a judici de la Direcció Facultativa. 

Les juntes entre les diferents peces hauran de permetre l'entumiment per acció de la humitat del regatge o 
de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop 
desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi una contrafletxa d'un tres centes (1:300) de la llum. 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, dels que el seu comportament i resultats estiguin 
sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que per la seva 
novetat, manquin d'aquelles garanties. S'inclouen les juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu. 

Els encofrats i motllos de fusta s'humitejaran per evitar que absorbeixin l'aigua continguda al formigó. 

Les superfícies interiors dels encofrats i motllos apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a 
facilitar aquesta neteja als fons de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la part inferior dels 
encofrats corresponents. 

Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures als paraments de les peces, s'adoptaran les 
oportunes mesures per a que els encofrats i motllos no impedeixin la lliure retracció del formigó. 

Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó ni deixar 
senyals als paraments dels elements i no hauran d'impedir la posterior aplicació de revestiments ni la 
possible construcció de juntes de formigonat. 
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L'ús d'aquests productes haurà de ser expressament autoritzat pel Director de l'Obra. 

5.1.2. Formigó 

Tots els formigons acompliran l'EH-91, considerant com a definició de resistència la d'aquesta Instrucció. 

El formigó serà preferentment subministrat per central formigonera. 

Si es fa a peu d'obra, es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període d'amassada superior a un 
minut (1') i inferior al minut i mig (1'30'') i de tal manera que la consistència del formigó a cada mescla sigui 
uniforme.

L'ús d'additius del formigó o cendres volants, haurà de ser sempre autoritzat per la Direcció Facultativa. 

A més de les Prescripcions de l'EH-91 es tindran en compte les següents: 

- La instal·lació de transport i posta a l'obra serà de tal forma que el formigó no perdi capacitat ni 
homogeneïtat.

- No es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres 
(1,5 m) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 

- Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o la posta a l'obra del formigó sense 
l'autorització de l'Encarregat Facultatiu. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la 
resistència o qualsevulla de les característiques del formigó. Per al formigonat en temps de fred o de 
calor se seguiran les prescripcions de l'EH-91. 

-  No es col·locarà mai formigó sobre un terreny que es trobi gelat.

- Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de bosses de 
pedres i de coqueres. 

- El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, 
sense que es mogui horitzontalment mentre que està submergit al formigó. 

- En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EH-91. 

La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Director Facultatiu, de manera que acompleixin les 
prescripcions de l'EH-91 procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs 
de gerga humits, per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 

Abans de recomençar els treballs, es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió 
del formigó fresc amb el que està endurit. 

Durant els tres (3) primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una arpillera molla. Com a 
mínim durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, 
mitjançant el regatge o la inundació o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran, per a tal fi, 
constantment humides. 

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables 
o additius incorporats al formigó prèvia autorització, per escrit, del Director Facultatiu. 
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Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del 
Contractista. 

La irregularitat màxima que s'admet als paraments serà la següent: 

- Parament vist: sis mil·límetres (6 mm). 
- Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 

S'executaran metòdicament tots els assaigs previstos al Programa de Control de Qualitat i d'altre que 
pugui ordenar discrecionalment la Direcció Facultativa. 

Les provetes s'amaçonaran de forma similar a les del formigó en obra i es conservaran en condicions 
anàlogues. Si passats els vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada per 
a aquesta data en més d'un vint per cent (20%), s’extrauran provetes de l'obra, i si, malgrat tot, la 
resistència continua sent menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. 

Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se 
l'obra en cas de poder efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superiors en un 
cinquanta per cent (50%) de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser 
admissible.

Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el vuitanta per cent (80%) de les 
resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i 
les extretes de l'obra es trobessin compreses entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100%) de 
l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, amb el previ assaig de càrrega 
corresponent.

El preu del formigó inclourà els possibles additius que la Direcció d'Obres estimi necessaris i també la 
possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció (ciment P.A.S., blanc, etc.). 

El preu dels encofrats va independentment dels preus del formigó. El mesurament es realitzarà per 
metres quadrats (m2) realment col·locats. 

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a 
llur col·locació, això com la resta d'operacions materials necessàries. S'entén que quedaran inclosos al 
preu del metre quadrat (m2) tot tipus d'accessoris de l'encofrat, com les juntes entre murs o d'altres 
elements que, a judici de la Direcció de les obres, siguin necessaris per obtenir un correcte acabat. 

El formigó armat s'abonarà al preu que correspongui al tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 
operacions necessàries per executar la unitat d'obra, menys l'encofrat i les armadures, així com la seva 
col·locació, que s'abonarà al preu del quilogram (kg) d'acer col·locat. 

Les bastides, cindris, execució de juntes, operacions de curat i d'altres operacions que, a judici de la 
Direcció de les obres, siguin necessàries per a l'execució del formigonat, es consideraran incloses als 
preus dels formigons. 

Amidament i abonament

Els formigons es mesuraran d'acord amb els Plànols del Projecte o amb els Plànols de detalls resultants 
del Replanteig de les Obres, i s'abonaran per metres cúbics (m3). 

Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica
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Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat, conforme a les condicions i amb 
subjecció al perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte, o ordres escrites del 
Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica que el 
Contractista hagi executat pel seu compte, sense tenir autorització del Director Facultatiu. 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicada als plànols de 
seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució pel Director 
Facultatiu, per escrit, on consti de manera explícita, les dimensions que ha de donar-se a la secció. 

Per això, el Contractista està obligat a exigir prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició 
exacte d'aquelles dimensions que no han estat de 
finides.

5.1.3. Armadures 

L'acer corrugat a utilitzar estarà en possessió del Segell de Qualitat CIETSID i la marca AENOR. 

Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevulla substància perjudicial. Es disposaran 
d'acord amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin 
experimentar moviment durant l'abocada i la compactació del formigó, a fi d'evitar coqueres. 

A les bigues i elements similars, les barres, en doblegar-se, hauran d'anar agafades amb cèrcols o 
estreps, a la zona del colze. 

Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb d'altres, es prohibeix la utilització simultània 
d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus 
diferents d'acers: un per a l'armadura principal i un altre per als estreps. 

Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant un lligament o un altre procediment 
adequat, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punt de soldadura. 

S'haurà d'acomplir la Instrucció EH-91 en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit elàstic, 
etc.).

5.2. Estructures metàl·liques

Definició

Es defineix com a estructura metàl·lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part 
sustentable de l'edificació. 

La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida als plànols corresponents. 
Els acers a emprar són els laminats, en xapes o perfils del tipus A-42 o A-52, definits a la Norma UNE-36-
080-90 8R. 

Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de 
laminatge.

El Contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 

Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, de la 
Direcció Facultativa de la Normativa vigent. 
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Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una 
vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives. 

Abans del muntatge de l'estructura, es protegiran amb pintures antioxidants les parts d'aquesta que 
hauran de restar ocultes. 

Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 

No s'efectuarà la imprimació fins que la seva execució hagi estat autoritzada pel Director de l'Obra, 
després d'haver realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l'estructura acabada al taller. 

Mentre no s'hagi executat la unió, no s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar. 

S'adoptaran les mesures necessàries per tal d'evitar la corrosió dels elements que recolzin directament 
sobre la fàbrica o que encastin en ella. 

Amidament i abonament

Les estructures o elements estructurals d'acer es mesuraran per quilograms (kg) d'acer, incloent al preu 
tots els elements i operacions d'unió. muntatge, assaigs, protecció i transports necessaris per a llur 
completa execució, d'acord amb el Projecte i les indicacions de la Direcció Facultativa. 

Totes les operacions de muntatge s'inclouran al preu, així com la protecció i pintura que siguin 
necessàries, d'acord amb la Normativa. 

5.3. Forjats

Definició

Es defineix com a forjat, l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un 
empostissat d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un replè d'espais entre nervis amb 
cossos alleugerats i un formigonat de la superfície superior, a més d'un replè de carcanyols per 
aconseguir un tot únic que treballi conjuntament. 

Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la Documentació Tècnica. Aquest sistema tindrà 
estesa l'autorització de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, la qual s'acreditarà amb la fitxa de 
característiques.

Les biguetes constitutives del forjat estaran en possessió del Segell de Qualitat CIETAN. 
La capa de compressió s’executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica a la Documentació del 
Projecte o a les Prescripcions del tipus de forjat escollit. 

Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran abundosament les biguetes i 
revoltons. Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà, sobretot a l'estiu, a 
partir de les sis hores (6 h) del vessament del formigó, i tant com la Direcció de l'obra ho consideri oportú. 

El Contractista recaptarà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents, i no formigonarà el 
forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcció. 

Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per a les obres de formigó armat, segons el 
present Plec. 
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L'encofrat i apuntalament seran fixats per les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la 
Direcció de l'Obra. 

Amidament i abonament

El mesurament dels forjats serà per metres quadrats (m2), realment executats, descomptant forats de 
superfície més grans d'un metre quadrat (1 m2). 

Al preu d'abonament s'inclouran els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació 
d'elements resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per a pas 
d’instal·lacions i les previsions d'ancoratges per d'altres fàbriques. 

De no trobar-se contemplats els aïllaments necessaris per acomplir la Normativa a d'altres capítols, es 
consideraran inclosos al preu del forjat. 

També inclou el ferro de negatius i armadura mínima de normativa. 

5.4. Escales i rampes

Dins els elements de comunicació vertical a tota edificació, distingirem les escales i les rampes. 

Definicions

Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 

L'alçada màxima dels frontals serà de dinou centímetres (19 cm) i l'estesa de vint-i-set centímetres (27 
cm) com a mínim. 

Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 

Les rampes per als minusvàlids, en els seus aspectes dimensionals, acompliran la nova Llei 
d'Accessibilitat.

Execució

Al Projecte d'Execució s'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que 
configurin les rampes i escales. 
Amidament i abonament

Les escales i les rampes es mesuraran per metres quadrats (m2) de lloses d'escales o rampes totalment 
acabades, incloent al preu tots els materials (estructurals, d'acabament de graons, baranes i passamans), 
accessoris i treballs necessaris per a llur construcció. 

5.5. Elements prefabricats

Definició

Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats al 
taller, de manera que a l'obra solament es realitzarà el muntatge. 

El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i de la Direcció 
de l'Obra, pel personal especialitzat o capaç d'efectuar treballs d'aquesta mena. 
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Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat de les seves 
juntes.

Amidament i abonament

Als elements estructurals prefabricats, com són els pilars, jàsseres, encavallades, etc., el mesurament es 
realitzarà per metres cúbics (m3) de formigó i l'acer, en quilograms (kg), incloent als preus d'ambdues 
partides, tots els materials i operacions necessàries per a llur posta a l'obra, incloent-hi, també, la part 
proporcional d'operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament, així com totes les 
armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats a llur fabricació. 

5.6. Juntes de dilatació

Es defineix com a juntes de dilatació, els dispositius que enllacen les vores dels elements estructurals o 
de fàbrica, construïts de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments 
diferencials i deformacions geològiques. 

El tipus de material emprat serà el que indiqui la Direcció de l'Obra o el que es defineixi al Projecte. En 
qualsevol cas haurà d'acomplir-se la Normativa més estricta de l'apartat, entenent-se inclosos al preu del 
metre lineal (ml), tant els materials com les operacions calgui executar per aconseguir-ho. 

La junta s'executarà seguint les instruccions del fabricant. 

Amidament i abonament

Les juntes es mesuraran per metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs al preu tots els materials i treballs 
necessaris per a llur col·locació. 
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 C A P Í T O L   6 

 R A M  D E  P A L E T A

6.1. Divisions interiors 
6.2. Coberta 
6.3. Guixos i escaioles 
6.4. Arrebossats i enlluïts

6.1. Divisions interiors

Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica o morter lligats amb morter. Els 
elements de divisió no tradicionals queden exclosos, ja que són tractats al Plec de Condicions Particulars. 

Materials

Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment, poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 

Les condicions generals dels morters seran: 

- Resistència adequada a la dels materials als quals s'interposen. 

- Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 

- Compactat i docilitat. 

- Impermeabilitat a l'aigua. 

- Inalterabilitat als agents agressius generals. 

Classes: 

- De guix. 

 Dosificació: tres (3) volums de guix per un (1) volum de sorra. 

 Resistència mitjana: quinze quilograms per centímetre quadrat (15 Kg/cm2) 

 Camp d'aplicació: Fàbriques sense càrrega. 

- Mixtes de ciment i calç. 

 Dosificació: un (1) volum de calç per un (1) volum de ciment pòrtland i per sis (6) volums de sorra. 
 Resistència mitja: trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (35 Kg/cm2). 

 Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general. 
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- De ciment. 

 Dosificació: 
 M-50-  un (1) volum de ciment pòrtland per sis (6) volums de sorra. 
 M-75-  un (1) volum de ciment pòrtland per cinc (5) volums de  sorra. 
 M-100- un (1) volum de ciment pòrtland per quatre (4) volums de  sorra. 
 M-150- un (1) volum de ciment pòrtland per tres (3) volums de  sorra. 
 M-200- un (1) volum de ciment pòrtland per dos (2) volums de  sorra. 

 Resistència mitja: 
 M-50-  cinquanta quilograms per centímetre quadrat (50 Kg/cm2). 
 M-75-  setanta cinc quilograms per centímetre quadrat (75  Kg/cm2). 
 M-100- cent quilograms per centímetre quadrat (100 Kg/cm2). 
 M-150- cent cinquanta quilograms per centímetre quadrat (150 Kg/cm2). 
 M-200- dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200  Kg/cm2). 

 Camp d'aplicació: 
 M-50-  fàbriques lleugerament carregades. 
 M-75-  fàbriques poc carregades. 
 M-100- fàbriques molt carregades. 
 M-200- fàbriques especials. 

Les fàbriques del ram de paleta són les obres on entra com a element fonamental el bloc paral.lepipèdic 
de ceràmica o morter, lligat amb morter. 

Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manuals o especials, acompliran el 
que s'estableix a les disposicions vigents, quant al que fa referència a dimensions, qualitat i resistència. 

S'utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE. 

Els maons, abans de llur col·locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre a 
refresc, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària. Aquesta junta 
restarà totalment plena i tindrà, tant en degollades (juntes verticals) com en cordells (juntes horitzontals), 
el gruix que indiqui la Direcció Facultativa. 

Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que s'indiqui. 

Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre s'executaran enllaçant-los simultàniament entre 
ells.

Les interrupcions del treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en escalonat en diagonal, per a 
preveure una bona trava a la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica, 
netejant-la de pols i de morter vell. 

Les soleres són fàbriques més primes, generalment de totxo foradat, col·locat com envà de maó de quart, 
que no acompleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà de quatre i 
set centímetres (4 i 7 cm) o paret de mitja rajola o paredó de nou centímetres (9 cm). 
Els envans s'aplomaran perfectament amb llurs filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix o morter 
per als envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola. 

Als envans es preveurà que, degut a l'augment del seu volum, la revinguda del morter de guix no provoqui 
guerxesa a la fàbrica. 

Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes, entre envans sempre es farà per caixes. 
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A les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó es col·locaran rodells, amb una 
separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm) per a l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 

Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter cel·lular. Les condicions generals del 
treball amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 

En cas que la Direcció Facultativa ho cregui necessari, o el Projecte així ho disposi, s'ompliran alguns 
blocs amb formigó armat, a fi de formar reforços a les cantonades, cruïlles, llindes o petits murets de 
contenció.

Arcs i voltes del ram de paleta.

Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cindris 
capacitats per a suportar llur pes, abans de la revinguda del morter. 

Es començarà col·locant els maons a partir d'ambdues arrencades i s'acabarà amb la col·locació de la 
clau aplomada. 

Les voltes es realitzaran sobre cindris continus, de manera que les filades de maons contigües tinguin 
juntes trobades. 

Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós per a que ompli totalment les juntes, afluixant-
se, després, una mica el cindri per a l'assentament dels maons. 

Envans prefabricats.

Són els construïts per a plafons sòl-sostre i que, eventualment, poden portar inclosos els revestiments i 
instal·lacions.

Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, realitzant-se les juntes de 
manera que restin el màxim de petites possible, i s'utilitzaran els enganxaments adequats que indiqui el 
fabricant, per a no danyar l'aspecte de l'acabat superficial. 

Envans pluvials.

Els envans pluvials, que es col·loquen a les façanes mitjaneres, quan el solar que s'edifica confronta amb 
parcel·les sense edificar o amb patis descoberts, poden ser de plafons de xapa o fibrociment 
recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets o, també, es poden executar amb 
fàbriques de totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de dos a tres metres (2-3 m). 
Aquests pilars de fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per a evitar el pas d'humitats a l'interior de l'edifici. 
Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels 
elements de coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret. 

Amidament i abonament.

Les obres de fàbrica ceràmica o de morter, tant vistes com quan cal revestir-les, es mesuraran per metres 
cúbics (m3) executats, incloent-hi al preu els transports, morters, parts proporcionals de formes especials, 
detalls decoratius, coronament de paraments (encara que sigui d'altres materials), elements de subjecció i 
peces especials necessàries per a abastir l'acabament de l'element, tal com s'expressa al Projecte. 
També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i els tractaments especials que requereix el parament un 



53

cop acabat, podent la Direcció de les obres ordenar el rejuntat de les juntes quan s'hagi acabat l'obra, 
entenent-se aquestes operacions incloses als preus unitaris si s'observen defectes a les unions. 

El criteri d'amidament serà el de "buit per ple", i tan sols es descomptarà la meitat de la superfície dels 
forats compresos entre quatre (4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) 
metres quadrats. 

A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte 
tractament interior serà d'abonament d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments. 

Els paredons i els envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2) incloent-se tot allò 
esmentat anteriorment. 

Es descomptaran tots els forats en els mesuraments dels envans. 

Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostre mort, gelosies i voltes es 
mesuraran en metres quadrats (m2), incloent al preu la part proporcional de transport, posta a l'obra, 
morters, materials auxiliars, cindris, peces especials, i elements de subjecció necessaris per a l'execució 
de l'element així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa per al perfecte 
acabament.

La formació d'arcs es mesurarà en metres lineals (ml), incloent al preu, tant els materials del ram de 
paleta com els cindris i operacions necessàries per a llur execució així com totes les operacions 
necessàries que indiqui la Direcció Facultativa per al perfecte acabament. 

Els caixons de persianes enrotllables, tant prefabricades com realitzats "in situ", es mesuraran en metres 
lineals (ml), incloent tant els materials com els treballs necessaris per a l'execució o posta a l'obra, 
entenent-se inclosos al preu tots els elements i operacions necessàries per acomplir la Normativa, inclòs 
la d'aïllament tèrmic. 

6.2. Coberta

Definició

Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l'edifici, per a protegir-lo de 
precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques. 

Tipus

- Terrat: Són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent. 

- Teulada: Són cobertes amb revestiments continus o no, que s'impermeabilitzen degut al gran pendent 
de llurs superfícies. 

Construcció

Als terrats, un cop formada la caixa per a l'àmpit dels murs perimetrals al forjat, es procedirà a la 
col·locació dels elements per a la formació de pendents, impermeabilització, aïllaments i enrajolat que 
s'expressen als plànols corresponents. 

A l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, juntes, albellons, etc. que garanteixin la 
missió de desguàs i impermeabilització de la coberta. 



54

A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra, diferents dels propis de 
cobriment, tal com són envanets de sosteniment, forjats en pendent i encavallades, que s'empraran per a 
sostenir el recobriment de solera, sobre el que es col·locaran les peces de revestiment exterior, com 
teules, pissarres, planxes metàl·liques o de fibrociment, etc. 

Se seguiran les indicacions de la Direcció de l'Obra i Normes vigents pel que fa referència a ancoratges i 
carregaments de peces de revestiment. 

S'utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE. 

Amidaments i abonament.

Tots els tipus de cobertes es mesuraran per metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de 
materials que s'indiquen als plànols, així com els treballs i elements necessaris per a la formació de 
juntes, crestalleres, careners, minvells i pendents necessaris per al seu complet acabament, així com 
d'altres elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, acompliran estrictament la 
Normativa vigent. 

 Albellons

Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el 
plànol superficial de la coberta, de manera que resolgui l'estanqueïtat de la unió entre ambdós elements, 
no permetent l'obstrucció per cossos estranys i estant previstos de sifó antimúrit. 

Amidament i abonament.

Els albellons es mesuraran per unitats col·locades i totalment acabades, incloent al preu tots els materials, 
peces i treballs necessaris per a la col·locació i perfecta estanqueïtat de manera que l'element acompleixi 
amb la Normativa vigent. 

 Encanalat de desguàs
Són elements prefabricats o realitzats "in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels tremujals 
d'una teulada per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, per a que funcioni 
correctament, l'estanqueïtat de les juntes i estar col·locats amb el suficient pendent per a desguassar 
ràpidament. Es col·locaran, amb preferència, exteriorment a la teulada.

Amidament i abonament.

Els encanalats es mesuraran per metres lineals (ml) incloent al preu la part proporcional de peces 
especials, impermeabilitzacions, ancoratges, juntes, etc. i els treballs, equips i ajuts necessaris per a la 
posta a l'obra, de manera que s'acompleixin les Normes vigents al respecte. 

 Claraboies

Són elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen per objecte permetre la ventilació o il·luminació 
de les dependències emplaçades sota la coberta. 
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Amidament i abonament.

Es mesuraran per unitats (ut.) totalment acabades, segons els Plànols i la Normativa vigent. 

 Encavallada

Són elements estructurals de fusta, de formigó o de metall, que tenen per objecte donar forma i sustentar 
les teulades de l'edifici. Es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte. 

Amidament i abonament.

Els amidaments i l'abonament es realitzarà per unitat (Ut.) d'encavallada col·locada a l'obra, incloent-se al 
preu totes les operacions necessàries per al trasllat, instal·lació d'elements d'ancoratge i suports 
corresponents, per a la seva completa instal·lació. 

6.3. Guixos i escaioles

Definició.

Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos (guarnits, 
enlluïts o emblanquinats) i estucs projectats. 

Les escaioles, com a revestiment de sostres, es col·locaran en plaques penjades d'ell. 

Es presentaran, a la Direcció Facultativa, mostres de mida natural i documentació d'assaigs, realitzats a 
Laboratoris Oficials, d'aquells materials que hagin d'acomplir qualsevulla funció, a més de fals sostre. 

S'utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE. 

Amidament i abonament.

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície indicada als Plànols i mesuraments del 
Projecte. Si hi ha diferència entre les indicacions dels Plànols i les dels mesuraments, prevaldrà el que 
s'indiqui als mesuraments. 

A la valoració per metres quadrats (m2) de superfície resta inclosa la de formació d'arestes (verticals i 
horitzontals), d'angles diedres i cantoneres de reforç de P.V.C. o galvanitzades. 

6.4. Arrebossats i enlluïts

Definició.

Els arrebossats i enlluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, calç 
o ciment, així com amb morters mixtos. 
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Tots els materials, qualsevulla que sigui llur classe, acompliran, quant a qualitat i característiques 
tècniques, les especificacions de la Normativa vigent o de la Direcció Facultativa. 

Amidament i abonament.

Tots els revestiments es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant dels 
forats entre quatre i vuit metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície, i la totalitat dels forats de 
superfície major a vuit metres quadrats (8 m2). 

Al preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d'altres oficis, peces 
especials, coronaments, preparació de paraments, talls, juntes, neteja, tots ells necessaris per a executar 
el revestiment d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció de l'Obra així com tots els 
treballs i materials que calguin per a la correcta execució de les obres i per a aconseguir l'acompliment de 
les Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament als Plànols. 

Qualsevol operació o material especial que calgui incorporar al revestiment, així com els ajuts adients per 
a realitzar-ho, per tal d'acomplir amb la Normativa en el tractament de ponts tèrmics, s'entendran inclosos 
als preus del revestiment. 
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 CAPITOL  7

 A I L L A M E N T S  I  I M P E R M E A B I L I T Z A C I O N S

7.1 Aïllaments tèrmics 
7.2 Aïllaments acústics 
7.3 Aïllament contra la humitat 
7.4 Amidament i abonament

Els aïllaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de protecció per al qual siguin requerits, i que 
són:

 - Tèrmics 
 - Acústics 
 - Contra la humitat 

S'utilitzaran sempre materials que estiguin en possessió del Segell de Qualitat INCE. 

7.1. Aïllaments tèrmics

Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius definits al 
Projecte, el valor aïllant de l'element podrà aconseguir-se amb els seus propis components, o per 
l'addicció d'altres, la funció dels quals serà d'assolir el valor d'aïllament exigit. 

Els aïllaments hauran de ser continus i complets a totes les superfícies que composen els sostres, sòls i 
parets.

En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor capacitat aïllant, 
atès que modifiquen, d'una manera perjudicial, els aïllaments, donant lloc a zones on es poden produir 
condensacions.

Els materials a emprar com aïllants, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per 
segells o Marques de Qualitat. 

Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

7.2. Aïllaments acústics

La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació 
humana, aconseguint que els nivells sonors que imperen als locals insonoritzats, tinguin uns valors 
màxims establerts en cada cas. 

Els materials a emprar com aïllants, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per 
Segells o Marques de Qualitat. 
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No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció Facultativa. 

7.3. Aïllament contra la humitat

En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius que evacuen l'aigua, per gravetat 
fora de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que, quan 
s'afegeixen a les barreges aglomerants, confereixen propietats impermeables al material resultant, o per 
impermeabilitzants de superfície, que són impermeables per sí sols i s'apliquen superficialment a d'altres 
que serveixen com a base de suport. 

Aquest capítol es refereix únicament a aquest darrer cas, atès que els impermeabilitzants de la massa 
s'inclouen als capítols de morters i formigons com additius. 

Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials com làmines sintètiques, asfàltiques 
i, inclòs, pintures, que eviten el pas de la humitat als elements constructius on s'empren. 

Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces de coronaments, formació de desguassos, 
etc. Les superfícies sobre les quals s'han d'estendre les làmines impermeabilitzants es netejaran i 
prepararan adequadament, per evitar elements punxants. 

Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri, comptarà amb l'aprovació de la Direcció Facultativa i 
estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu (10) anys. 

7.4 Amidament i abonament

El mesurament es farà per metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent al preu la part proporcional 
de col·locació, coronament, encavallades, peces especials necessàries per abastar la perfecta execució 
de l'element, totalment acabat. 

El mesurament de conduccions es farà per metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs. 
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 CAPÍTOL 8 

 F U S T E R I A

Té per objecte el tancament total de les obertures i donar lluminositat, assolellada, i possibilitats de 
ventilació a l'edifici en els moments adequats. 

Els tipus que s'empraran seran de fusta, metàl·lics o de plàstic, i acompliran les especificacions de la 
Normativa vigent, en especial les NRE AT-87 i NBE CA-88.

Els elements de fusta estaran en possessió del Segell de Qualitat AITIM. 

Executades al taller les peces definides als Plànols, el Contractista haurà de preveure a l'obra tots els 
detalls per a la recepció i el perfecte engalzament, tenint molta cura en l'aplanat, alineació i cotes de les 
diverses encavallades i contracèrcols, així com de la seva subjecció a l'obra, atenent l'estanqueïtat de les 
unions als parament de façana (tapajunts) i la perfecta col·locació, així com l'ajustament i funcionament de 
tots els elements. 

El portam metàl·lic de ferro i d'alumini i el de plàstic seran de marca acreditada i segons mostres 
acceptades per la Direcció Facultativa. 

La col·locació a l'obra s'ajustarà a les Normes del fabricant i es segellaran les juntes amb massilles 
especials, garantides per un mínim de deu (10) anys. 

Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl·liques disposaran dels mecanismes adients definits al 
Projecte, instal·lades per personal especialitzat, sent necessari per a llur recepció que el seu 
esllavissament i accionament sigui executat sense cap mena de dificultat i amb suavitat. 
No han de permetre l'entrada de llum exterior en la seva posició de màxim tancament. 

Amidament i abonament.

Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, corredors o practicables, es mesuraran per 
unitats (Ut.) amb indicacions de mides d'elements col·locats; amb la inclusió al preu de la part proporcional 
d'ajust per a llur col·locació, segellat de juntes, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les 
ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit al Projecte i indicat per la Direcció Facultativa.

Les persianes enrotllables es mediran per metres quadrats (m2), incloent tots els mecanismes i 
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (Ut.) completament acabades i 
posades a l'obra segons el Projecte, o indicades per la Direcció Facultativa. 

El mobiliari de les cuines es valorarà per unitats (Ut.) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos 
indicats als Plànols, inclosos els ajuts necessaris d'altres oficis per a col·locar-los. Si la bancada és de 
tauler postformat, els seu preu s'entendrà inclòs en el d'unitat de cuina acabada. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, així com els 
desperfectes ocasionats a l'obra o al transport, seran rebutjats sense dret a cap mena de càrrec per part 
de la Propietat. 
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Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o material que siguin necessaris per al seu 
perfecte funcionament o que siguin recollits a la Normativa vigent, encara que no figurin als Plànols del 
Projecte. 
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 CAPITOL 9 

 M A N Y E R I A  

Definició

Són els elements resistents fets amb acer laminat, tant en el seus elements estructurals com en els 
elements d'unió. 

Execució

Les solucions constructives dels elements de manyeria, baranes, portes, reixes, etc., s'executaran: 

- els elements, se subministraran pintats amb pintura de protecció a base de resines epoxi. La pintura 
de protecció es donarà en dues mans. La primera al portar el material a l'obra i la segona abans de 
l'acabat. Les soldadures seran polides i sense rebabes. 

- Els elements resistents de les baranes instal.lades han de resistir les sol.licitacions següents, sense 
superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 

 - Empenta vertical repartida uniformement: 50 kg/m 
 - Empenta horitzontal repartida uniformement en un local d'ús  privat: 50 kg/m 
 - Empenta horitzontal repartida uniformement en un local d'ús  públic o habitatge: 100 kg/m 

Ha d'estar subjecte al suport amb ancoratges d'acer fixats amb morter de pòrtland, protegits contra la 
corrosió. 

- Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació; 
han de mantenir l'aplomat fins que quedi definitivament fixat al suport. 

- Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, pletines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de 
la distància que existeix entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil 
de la pilastra amb l'ancoratge s'ha de fer per soldadura. 

- S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació. 

Amidament i abonament

Tots els elements de portes, reixes, marquesines, cantoneres, etc., qualsevol que sigui el seu tipus, 
(correderes, practicables, fixes), es mesuraran per unitats (Ut.) amb indicacions de mides d'elements 
col·locats; amb la inclusió al preu de la part proporcional d'ajuts per a llur col·locació, segellat de juntes, 
elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus 
definit al Projecte i/o indicat per la Direcció Facultativa. 

El mesurament de les baranes, passamans, etc., qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzarà per metres 
lineals (ml). A la valoració s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment 
acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. 
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 CAPITOL  10 

 P A V I M E N T S  I  E N R A J O L A T S 

10.1 Paviments 
10.2 Enrajolats 

10.1.Paviments

Definició

S'anomenen soleres, els paviments de formigó en massa que s'executen sobre el terreny o sub-bases 
granulars, de gruix variable en funció de l'ús al qual es destinin i que poden contenir interiorment una 
armadura d'acer, làmina impermeabilitzant o estar tractats superficialment per aconseguir característiques 
especials.

Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2), es realitzaran 
juntes de dilatació amb materials elàstics i de la manera que indiqui la Direcció Facultativa. 

Execució

Els paviments enrajolats tal com terrassos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es 
realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, amb l'execució dels talls i la distribució de peces 
que indiqui la Direcció de l'Obra. Un cop acabats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment o altre producte 
que indiqui la Direcció Facultativa.

Quan s'hagin acabat, els paviments de terrasso es netejaran i protegiran a fi d'evitar desperfectes, malgrat 
que les zones on s'hagi col·locat encara calgui treballar. 

Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc a 
deu mil·límetres (5 a 10 mm), que s'amagarà amb el sòcol. 

Amidament i abonament

El mesurament dels paviments de qualsevol tipus es realitzarà per metres quadrats (m2) totals executats. 

A la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment 
acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció, a més se sumarà al preu la part 
proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, juntes i sòcols. 

Els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., inclouran al preu tots els treballs necessaris 
de col·locació, poliment, desbastaments, abrillantament, rejuntat, neteja i part proporcional de sòcol, per 
acabar-ho bé totalment. 
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En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de rastrells o empostissats així com els treballs 
de coltellejat, poliment, envernissat, i sòcol totalment acabat. 

Al preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per 
acomplir la normativa més estricta, malgrat que eventualment no es trobi recollida exactament als plànols 
del Projecte. 

Als paviments encolats s'inclourà al preu la part proporcional de material d'agafada, així com els treballs i 
peces necessàries per al bon acabament. 

10.2. Enrajolats

Definició

Són els revestiments fets amb peces ceràmiques o acríliques. 

Execució

Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin 
produir desprendiments de les peces. 

Les superfícies seran llises sense balcaments ni deformacions, i les juntes formaran línies rectes en tots 
els sentits, sense trencaments ni desploms. 

En fer el repartiment de les peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com són les juntes o el 
seu centre, a fi que les parets revestides quedin simètriques. 

Per a la col·locació de les rajoles s'utilitzaran els material tradicionals i, preferentment, ciment adhesiu. 

Amidament i abonament

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) indicats als plànols i mesuraments del Projecte. 
S'inclouen en el preu la formació d'arestes i angles diedres, així com les peces especials que per raons 
constructives o decoratives es col·loquin
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CAPITOL  11 

 I N S T A L.L A C I O N S  D E  F O N T A N E R I A 

Definició

La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, arriba 
fins els punts de consum. Els plànols especificaran: esquema de la xarxa de distribució, xarxa interior de 
l'habitatge, longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, aixetes, etc. 

Els tubs, sigui de la classe que siguin, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats, amb 
generatrius rectes o amb les corbes fetes amb colzes i peces especials. No s'admetran els que presentin 
ondulacions o desigualtats més grans de cinc mil·límetres (5 mm), ni rugositats de més d'un mil·límetre (1 
mm) de gruix. Als diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent (1,5%) en menys, i del 
quatre per cent (4%) en més. La tolerància al gruix de les parets serà d'un deu per cent (10%). 

Si és necessària la instal·lació d'una bateria de comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat a fi 
de donar-li rigidesa. Els comptadors hauran de quedar instal·lats de manera que permetin una fàcil 
lectura, reparació o substitució. 

La col·locació de comptadors s'ajustarà a les normes de la Companyia Subministradora. S'empraran 
comptadors normalitzats construïts amb material de llarga durada, amb eixos muntats. 

- Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells:

 La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, a les aixetes de cada servei, es farà 
mitjançant racord de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar 
directament.

 Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides estaran 
perfectament aliniades i corregides, de manera que el tub que s'hi assenta quedi en les condicions 
d’alineació requerides. No es tolerarà l'emprament de suplements als braçals, i les femelles hauran 
d'estar convenientment apretades. 

- Proves: 

 Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat sota una pressió de quinze 
atmosferes (15 Ats.), produïda mitjançant bombes. L'assaig durarà quinze minuts (15") i la pressió 
restarà invariable durant aquest temps. 

 - Instal·lacions amb elevació d'aigua: 

 Quan la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar l'aigua al punts de subministrament més 
elevats de l'edifici i per permetre l'engegada de escalfadors instantanis, que precisen d'una pressió de 
cinc a set metres (5 a 7 m) de columna d'aigua, caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un sistema 
d'elevació d'aigua. 

 S'empraran bombes de baixa pressió per a grans quantitats i petites elevacions; per a elevacions que 
siguin superiors a trenta metres (30 m) hauran de dividir-se en dos trams, cada un d'ells amb una 
moto-bomba.
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 Les calderes per al subministrament d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de bona 
qualitat, i s’instal·laran amb tots els accessoris necessaris per a que funcionin correctament. 

 AIXETES 

S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles on l'obturació s'executa gradualment i 
no de sobte, per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 

Els models utilitzats disposaran de la marca de qualitat AENOR. 

Amidament i abonament

La partida de connexió a la xarxa de subministrament públic es comptarà com a partida alçada (PA), 
incloent al preu tant els treballs del ram de paleta necessaris, com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins 
i tot la bateria de comptadors i les seves claus i resta d'accessoris, així com les taxes a abonar a la 
Companyia subministradora. 

Les conduccions de les instal·lacions es valoraran per unitat d'habitatges (Ut.), independentment del 
diàmetre, diferenciant en el preu únicament, si són o no encastades, incloent la part proporcional de claus 
de pas, vàlvules reductores, expansió, ancoratges i resta de peces especials i ajuts necessaris per a llur 
definitiva instal·lació, d'acord amb les Normes de la Companyia Subministradora i amb les indicacions que 
es desprenguin dels plànols del Projecte. 

Els dipòsits escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats (Ut.) d'elements completament 
instal·lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 
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 CAPITOL 12 

 I N S T A L.L A C I O N S  D'E L E C T R I C I T A T 

Definició

En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de baixa tensió a 
l'edifici. 

L'Empresa adjudicatària realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableix al Reglament 
Electro-tècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries, així com la resta de normatives i les 
normes de la Companyia subministradora d'energia elèctrica. 

Es considerarà acabat aquest apartat quan el Servei d'Inspecció de la companyia doni la conformitat a 
l'execució de la instal·lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió definitiva a 
la xarxa. 

S'empraran materials i aparells homologats de la qualitat, quantitat, model i tipus que apareixen detallats 
als documents del Projecte i plànols. 

L'Empresa adjudicatària haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no 
específicament detallats als documents del Projecte i que han de fer-se servir a la instal·lació. 

L'Empresa adjudicatària, amb la conformitat de la Direcció d'Obra serà l'encarregada de conseguir i 
entregar els permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i d'altres 
Organismes Oficials. 

L'Empresa adjudicatària queda obligada a informar per escrit a la Direcció d'Obra, de tots els tràmits que 
s'hagin d'efectuar amb els esmentats organismes, amb temps suficient per a no alterar els programes 
previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs, i a tractar el tema amb la companyia 
subministradora per al seu desenvolupament, fins a arribar a que aquesta accepti la instal·lació i connexió 
de la presa. 

El Contractista haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos i honoraris facultatius que es derivin 
de l'aconseguiment de les esmentades llicències i legalitzacions. 

Amidament i abonament

La presa d'alta i mitja tensió es mesurarà per unitat (Ut.) de presa aèria o soterrada, totalment realitzada, 
incloent-se al preu unitari tots els treballs i materials necessaris per a l'acabament i posta en servei, així 
com torres o pals complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, replens, reposicions de paviments, 
tramitacions de llicències i autoritzacions. 

La presa de baixa tensió es mesurarà i abonarà per unitat (Ut.) de presa totalment acabada amb les 
mateixes característiques esmentades anteriorment per a l'alta o mitja tensió. 

La instal·lació de l'estació transformadora es mesurarà per unitat (Ut.) d’instal·lació, inclòs obra civil i 
farratges interns (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb els plànols i instruccions 
facilitats per la companyia subministradora. 
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La centralització de comptadors es mesurarà per unitat (Ut.) de centralització, completament instal·lada, 
inclosos els quadres de comptadors i connexions, els ajuts d'oficis auxiliars necessaris i tots els treballs i 
materials que calguin per al total acabament. 

La xarxa d'electrificació i d'enllumenat dels habitatges i locals es mesurarà per unitat (Ut.) d’instal·lació als 
habitatges i locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o presa de corrent que s'indiquin al 
Projecte, inclosos els quadres de protecció i comandament, les derivacions individuals, així com els ajuts 
d'altres oficis per al seu complet acabament i posta en servei. 

L'electrificació i enllumenat de les zones comunes de l'edifici, aparcaments, serveis annexos, trasters, 
etc., es mesuraran per unitat (Ut.) d’instal·lació totalment acabada, tot inclòs. 

Quan la calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la instal·lació a cada 
habitatge de més circuits, els mesuraments es realitzaran per unitat (Ut.) d’instal·lació, totalment acabada. 

El circuit de posta a terra de protecció es mesurarà per unitat (Ut.) completa d’instal·lació incloent tots els 
materials, troneta, piquetes, i resta d'accessoris i ajuts necessaris per al seu total acabament. 
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 CAPITOL  13 

 I N S T A L.L A C I O N S  D E  G A S 

13.1. Instal·lacions interiors 
13.2. Comptadors 
13.3. Conduccions

13.1. Instal·lacions interiors

Definició

Aquest capítol inclou la instal·lació interior de l'edifici, a fi de dotar de subministrament de gas les cuines, 
calderes de calefacció i aigua calenta dels habitatges. 

La instal·lació comprèn: 

- Presa a la xarxa de subministrament o dipòsit d'emmagatzematge 

- Comptadors 

- Conduccions 

Els dipòsits de combustible seran de tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o soterrats. En ambdós casos es 
respectarà la normativa vigent i les indicacions de la companyia subministradora, tant pel que es refereix a 
ventilació dels locals o armaris, on s'emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies mínimes que han 
de guardar els emmagatzematges respecte els equips o locals d'altre tipus, per tal d'evitar el risc de 
deflagració.

Amidament i abonament

Es diferenciarà si els dipòsits estan soterrats o no, atès que la unitat (Ut.) de dipòsits instal·lats es valorarà 
incloent totes les obres necessàries per a llur instal·lació, tal com l'excavació de la fosa, nurs, 
impermeabilització, replè de sorra, tancat del recinte, obtenció de les legalitzacions necessàries i la 
tramitació als Organismes oficials, de les autoritzacions d’instal·lació i Projecte, així com tots els treballs i 
materials necessaris per complir la normativa corresponent. 

13.2. Comptadors

Els aparells comptadors hauran de ser aprovats per l'empresa subministradora del gas, llur instal·lació es 
farà en locals o armaris ventilats, previstos d'obertura d'entrada i sortida d'aire i d’instal·lació elèctrica fixa i 
antideflagrant.

Amidament i abonament
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Suposant l'existència de centralització, el mesurament serà per unitat (Ut.) de quadre de comptadors tot 
complet i instal·lat, inclosa la realització de desguàs i ventilacions necessàries del local. 

Quan s’instal·li un comptador per local o habitatge, el mesurament es farà per unitat (Ut.) totalment 
acabat, inclosos els treballs i materials auxiliars necessaris. 

La presa a la xarxa de subministrament es realitzarà d'acord amb les normes de la companyia 
subministradora, i es mesurarà i abonarà per unitat (Ut.), taxes incloses. 

13.3. Conduccions

Les conduccions seran de coure o d'acer. Si van soterrades, es protegiran contra la corrosió. El replè de 
les rases es farà per capes successives aplanades, restant prohibit l'emprament de sorra, escòria o grava. 

Es col.locaran dispositius accessibles per a l'evacuació de condensacions o purgues. No s’instal·laran 
sota locals habitats, clavegueres o altres canalitzacions soterrades. 

Les canonades de diàmetre inferior a dotze mil·límetres (12 mm) hauran d'anar grapades cada metre (1 
m) i les superiors cada dos metres (2 m). Al travessar murs, envans o forjats, es protegirà la canonada 
mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es massillaran amb material elàstic. 

Hi haurà una clau general a l'escomesa de l'edifici, una per a cada usuari i, interiorment, una per a cada 
aparell de consum. 

Amidament i abonament

Les conduccions es mesuraran en unitats (Ut.) d'habitatge, totalment instal·lat, incloent la part 
proporcional de claus de pas, purgadors, fixacions, excavacions i replè de rases, així com tots els treballs 
necessaris per deixar-la totalment acabada. 
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 CAPÍTOL  14 

 I N S T A L.L A C I O N S  D E  C A L E F A C C I Ó 

14.1. Calderes 
14.2. Xarxa de distribució 
14.3. Radiadors, covectors i plafons 
14.4. Radiadors elèctrics 
14.5. Conduccions d'aire calent 

Definició

Les instal·lacions de calefacció podran ser centralitzades o individuals, existint diferents sistemes, com 
són:

A les instal·lacions centralitzades: 
 - Per aigua 
 - Vapor d'aigua 
 - Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, vapor, aigua,  etc. 
 - Calefacció per aire 

A les instal·lacions individuals: 

- Calefacció elèctrica 
- Calefacció per gas 

Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 

- Calderes 
- Cremadors 
- Xarxa de distribució 
- Valvuleria 
- Radiadors 
- Elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió). 
- Dipòsits de combustible 

Tant el tipus d’instal·lació com la relació d'elements que la composen, vindran definits al Projecte. 

14.1. Calderes

Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques 
reconegudes; estaran provistes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per a llur funcionament, 
com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s’instal·laran d'acord amb les indicacions del 
fabricant i de la Direcció Facultativa. 

Amidament i abonament

Les calderes es mesuraran per unitat (Ut.) instal·lada, tant centralitzada com individual, inclosa la part 
proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials, necessaris per a completar 
la instal·lació. 
14.2. Xarxa de distribució
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Definició

És el conjunt d'elements que condueixen el fluid escalfat des de la caldera als elements de radiació. 

Les canonades seran de ferro soldat o coure i aniran provistes de peces especials de dilatació. Els colzes, 
maneguets, tés, creuers, etc., seran sense soldadures i hauran de resistir una pressió hidrostàtica interior 
de prova de quinze quilograms per centímetre quadrat (15 Kg/cm2). 

Les claus de pas emprades a les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 

S’instal·laran dipòsits d'expansió d'una cabuda doble a l'augment de volum de tota l'aigua continguda a la 
instal·lació, a temperatura de règim, i estarà provista de sobreeixidor. 

Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre esmorteïdors. 

El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la 
caldera.

Amidament i abonament.

La xarxa de canonades de distribució de calor es mesurarà en unitats d'habitatge o local (Ut.) de conducte 
instal·lat, incloent al seu cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats al Projecte o indicats 
per la Direcció Facultativa per al seu funcionament, així com peces especials, ancoratges, muntatge i 
ajuts d'altres industrials. 

14.3. Radiadors, convectors i plafons.

Podran ser de foneria o de planxa, d'acer o alumini, de manera que presentin la màxima superfície de 
radiació.

Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de cinc atmosferes (5 ats.). 

La calefacció des del sòl, sostre o parets serà la que, en lloc de disposar d'elements terminals de radiació, 
sigui el propi circuit qui amb la seva llargada generi la superfície de radiació. 

La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta graus centígrads (50º C). 

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb juntes d'endoll i cordó o amb maneguet. 

Amidament i abonament.

Els radiadors es mesuraran per unitats (Ut.), completament instal·lats, amb llurs vàlvules de maniobra, 
ancoratges a murs i ajust per a llur col·locació, inclòs els suports de radiadors per plafons, tot instal·lat. 

14.4. Radiadors elèctrics.

Quan el sistema escollit de calefacció sigui el de radiadors o convectors elèctrics, seran de primera 
qualitat i de marca reconeguda. 
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Amidament i abonament.

L'amidament serà per unitats (Ut.) totalment subministrades i instal·lades, inclosa la repercussió del preu 
de la instal·lació elèctrica necessària, en cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat d'electricitat. 

14.5. Conduccions d'aire calent.

Les conduccions, tant de secció rectangular o circular, adequada aquesta a la velocitat de l'aire que 
circula pel seu interior, poden ser de  xapa d'acer galvanitzat o de materials i fibres sintètiques. 

Amidament i abonament.

Es mesurarà per unitats d'habitatge o local (Ut.) instal·lat, incloent al preu la part proporcional del 
muntatge, reixetes, filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per a la 
seva total instal·lació. 

El generador d'aire calent es mesurarà per unitat (Ut.) totalment instal·lat, inclòs la connexió a la xarxa 
elèctrica i a la xemeneia d'extracció de gasos.
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 CAPÍTOL  15

 I N S T A L.L A C I O N S  D E  C L I M A T I T Z A C I Ó 

15.1. Equips 
15.2. Conductes

Definició

Les instal·lacions de climatització són les destinades a mantenir, als espais interiors de l'edifici, les 
condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions 
exteriors.

Per tant, i segons s'especifica al Projecte aquestes instal·lacions hauran de comptar amb equips per a 
purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com els elements per regular i controlar totes 
aquestes operacions. 

La instal·lació estarà composta dels següents elements: 

- Equip condicionador d'aire. 
- Conductes. 
- Boques de difusió. 
- Escalfadors. 
- Quadre de control. 

També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o mixtes. 

15.1. Equips.

El tipus d'equips que calgui instal·lar, vindrà definit al Projecte i serà de manera reconeguda i aprovada 
per la Direcció Facultativa. Els elements constitutius de l'aparell són: l'equip productor del fred, el 
productor de calor (si es troba inclòs a la instal·lació), i la zona de preparació o tractament de l'aire que, 
segons indica, realitzarà les operacions d'impulsió, extracció, filtrat, pulverització d'aire, desinfecció i calda. 

Amidament i abonament.

Si la instal·lació és centralitzada, es mesurarà per unitat d’instal·lació completa, incloent al preu tots els 
equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts 
necessaris per a la seva instal·lació, llevat de les conduccions. 

Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, el mesurament serà per unitat 
(Ut.) d'aparell completament instal·lat i d'engegada de la instal·lació. 

15.2. Conductes.
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Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire al seu interior, 
sent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat i planxa staff de fibres sintètiques; les boques de 
difusió seran reixetes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques. 

La Direcció Facultativa escollirà el tipus en funció de les zones on s’introdueixi aire. 

Amidament i abonament.

L'amidament de conductes serà per unitats d'habitatge o local (Ut.), incloent al preu la part proporcional de 
boques, comportes i ajuts que calguin per a realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte, totalment 
acabat.



75

 CAPÍTOL  16 

 I N S T A L.L A C I O N S  D' A P A R E L L S  E L E V A D O R S

S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o moblatge, que funcionen als edificis, 
mitjançant cabines penjades per cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per energia elèctrica o 
altre tipus. 

Les parts que composen un equip d'ascensors són: 

- Elements de comandament. 
- Cambril. 
- Guies per al cambril i del contrapès. 
- Contrapès. 
- Grup tractor. 
- Presa elèctrica. 
- Cables de suspensió. 
- Dispositius de seguretat. 
- Portes d'accés. 
- Recinte. 

Les unitats o equips d'ascensor, que s’instal·lin, seran de marques reconegudes, amb experiència en 
aquest tipus d’instal·lacions i s'hauran de presentar, a la Direcció Facultativa, les fitxes de característiques 
i justificació de l'acompliment de les disposicions del Reglament d'Indústria sobre aquest tema. 

El tipus i el sistema de maniobra, la velocitat i el número de parades vindran definits als Plànols i a la 
Memòria del Projecte. 

Amidament i abonament.

L'amidament i l'abonament es realitzarà per unitats (Ut.) totalment instal·lades i posades en servei, 
incloent ajuts d'altres industrials, com ram de paleta, electricitat i pintura, totalment acabats. 
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 CAPÍTOL  17 

 I N S T A L.L A C I O N S  D E  C O M U N I C A C I Ó

17.1. Antenes 
17.2. Telefonia 
17.3. Interfonia

17.1. Antenes.

Aquesta partida comprèn la instal·lació dels sistemes de captació, distribució i presa de senyals de 
televisió i ràdio als edificis. 

Els elements que constitueixen la instal·lació són: 

- L'equip de captació. 
- L'equip d'amplificació i distribució. 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que fixen 
les Normes vigents. 

Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col·locaran encastades. 

Amidament i abonament.

L'amidament es realitzarà per unitat (Ut.) completa d’instal·lació, amb els punts de presa que s'indiquin als 
Plànols, incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i l'engegada. 

17.2. Telefonia.

Aquest capítol comprèn la instal·lació interna de l'edifici de la xarxa telefònica, des de la presa de la 
Companyia fins a cada punt de presa. 

Les parts que s'inclouen a la instal·lació són: 

- Presa de la xarxa general. 
- Canalització de l'enllaç fins l'armari de distribució. 
- Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa interior. 

La instal·lació s'executarà amb el número d'elements i punts de presa que s'indiquen als Plànols i seguint 
les prescripcions de la Direcció Facultativa de la Companyia i la Normativa vigent. 

Tota la instal·lació es realitzarà encastada amb tub de plàstic, realitzant-se les derivacions i canvis de 
direcció mitjançant caixes de registre encastades. 

Amidament i abonament.
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L'amidament es farà per unitat (Ut.) d’instal·lació, diferenciant dues (2) partides independents, que són: 

- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç, totalment instal·lats, amb tots els treballs, 
peces, materials, ajuts necessaris i taxes. 

- Unitats (Ut.) de xarxa de distribució interior, incloent al preu la part proporcional de caixes de connexió 
i presa, materials , operacions i ajuts necessaris per acabar completament la instal·lació. 

17.3. Interfonia.

La instal·lació del porter electrònic o "video-porter", es composa del quadre general, instal·lat al vestíbul de 
l'edifici, i els telèfons amb obertura automàtica de la porta als diferents locals o habitatges. 

Els equips seran de marca reconeguda i per llur instal·lació se seguiran les indicacions del fabricant i de la 
Direcció Facultativa. 

Amidament i abonament.

Es mesurarà per unitat (Ut.) completa d'equip instal·lat i posat en servei, incloent-se al preu tots els ajuts i 
materials necessaris. 
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 CAPÍTOL 18 

 I N S T A L.L A C I O N S  D E  P R O T E C C I Ó

18.1. Contra el foc 
18.2. Parallamps

18.1. Contra el foc.

La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes a la NBE-CPI-91, en 
funció del tipus d'edificació, en dos camps específics: 

- Supressió de les causes que puguin produir un incendi. 
- Evitació de la propagació. 

Als Projectes Bàsic i d'Execució es redactaran els documents de Projecte demanats per la Norma. 

Les mesures seran: 

- De naturalesa física de l'edificació (protecció d'incendis). 
- Col·locació d’instal·lacions de protecció. 

Protecció d'incendis

Els processos d'ignifugació o revestiments protectors del foc, d'estructures o d'altres  elements d'obra, 
vindran especificats al Projecte, i s'executaran d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa. 

Els materials, que s'hauran d'emprar, tindran certificats de garantia i d'assaigs, havent de presentar el 
Contractista a la Direcció d'Obra les corresponents fitxes tècniques per a que s'aprovin, abans de la posta 
a l'obra. 

Amidament i abonament.

El mesurament i l'abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) d'ignifugació o revestiment, incloent-
se al preu tots els treballs auxiliars necessaris. 

Instal.lacions de protecció d'incendis

Aquest capítol comprèn el conjunt d’instal·lacions i equips de protecció d'incendis de l'edifici i que es 
defineixen al Projecte, acomplint la Normativa vigent. 

Classes d’instal·lacions: 
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A- Instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, compostos per: 

 . Equips de control i senyalització. 
 . Detectors. 
 . Fonts de subministrament. 
 . Elements d'unió entre els anteriors. 

B- Instal·lacions d'Extinció, compostes per: 

 . Instal·lació de boques d'incendi. 
 . Instal·lació hidrants. 
 . Instal·lació de columna seca. 
 . Instal·lació d'extintors mòbils. 
 . Instal·lació de sistemes fixos d’instal·lació. 

C- Instal·lacions d'Alarma, compostes per: 

 . Instal·lació de polsadors d'alarma. 
 . Instal·lació d'alerta. 
 . Instal·lació de megafonia. 

D- Instal·lacions d'emergència, compostes per: 

 . Instal·lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització. 
 . Instal·lació de ventilació de vestíbuls d'independència. 

Amidament i abonament.

Cadascun dels tipus d’instal·lació definits en aquest Capítol es mesuraran per unitat (Ut.) completa 
d’instal·lació definida al Projecte, incloent al preu tots els ajuts del ram de paleta o d'altres industrials 
necessaris per a la completa posta en servei de la instal·lació, segons el Projecte i la Normativa vigent. 

18.2. Parallamps.

Quan calgui la instal·lació de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, instal·lant-se 
d'acord amb la Normativa vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran equips de primera qualitat i de 
marca reconeguda. 

Amidament i abonament.

El mesurament i l'abonament d'aquest apartat, es realitzarà per unitat (Ut.) d'equip de parallamps 
instal·lat, incloent al preu totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per a la seva completa posta en 
servei i les despeses derivades de la seva legalització. 
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 CAPÍTOL  19 

 I N S T A L.L A C I O N S  D E  D I P Ò S I T S

19.1. Dipòsits d'aigua 
19.2. Dipòsits de combustible

19.1. Dipòsits d'aigua.

A la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Malgrat que el nivell 
d'aigua es trobi en contacte amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà l'estanqueïtat de les 
seves peces. 

El tub d'alimentació vessarà lliurament i amb un mínim de quaranta mil·límetres (40 mm) per sobre de la 
vora superior del sobreeixidor. 

El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l'extrem inferior 
d'aquesta conducció verteixi lliurament a quaranta mil·límetres (40 mm) per sobre de la vora superior de 
l'element que recull l'aigua. 

La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que les dues terceres parts (2/3) de la dotació diària 
de l'aforament. 

Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles, de manera que la diferència entre l'alçada del fons del 
dipòsit i l'aixeta més alta sigui com a mínim de tres metres (3m). 

Si la pressió disponible al ramal no excedeix de cinc metres (5m) del nivell de l'aigua del dipòsit, 
s’instal·larà un sistema de sobreelevació. 

19.2. Dipòsits de combustible.

Els dipòsits de combustible acompliran la Normativa vigent. 

Amidament i abonament.

El mesurament i l'abonament tant dels dipòsits d'aigua com dels dipòsits de combustible, es realitzarà per 
unitat (Ut.) de dipòsit instal·lat, incloent al preu totes les obres, mecanismes i ajuts d'altres oficis 
necessaris per a la seva completa posta en servei i despeses derivades de la seva legalització. 
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 CAPÍTOL  20 

 INSTAL.LACIONS D'APARELLS SANITARIS I AIXETES

Tots els aparells que comprèn aquest capítol, seran de primera qualitat, dels models, material i colors que 
indiqui el Projecte. Estaran previstos d'equips de subjecció o suport. 

Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. També es podrà fer una 
presa des de la canonada de desguàs fins un pot simfònic, que serveixi per a diferents aparells. 

Les aixetes seran de primera qualitat, de llautó, niquelades o cromades o de metalls nobles, segons 
s'indiqui al Projecte. Aniran previstos de barrejadors d'aigua freda o calenta als casos que s'indiqui. 

Amidament i abonament.

Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (Ut.) completa instal·lada, incloent-se al preu de la unitat tots 
els accessoris, aixetes, desguassos i treballs auxiliars que requereix llur instal·lació, a fi que funcioni 
perfectament.
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 CAPÍTOL  21 

 INSTAL.LACIONS D'EQUIPAMENT DE CUINES

S'agrupen sota aquesta denominació els materials i la mà d'obra per a l'execució i col·locació dels 
diferents elements que composen les instal·lacions de cuina. 

21.1. Cuines que funcionen amb combustibles gasosos i característiques dels seus elements.

Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas ciutat, gas natural o gasos liquats del 
petroli (butà, propà, aire propanat), mitjançant l'adequada instal·lació de cremadors. Tots aquests tipus de 
cuines les haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia i disposaran de la marca de qualitat 
AENOR.

La construcció de cuines per a gasos liquats del petroli i les característiques dels elements que les 
composen, s'ajustarà a la construcció d'aparells d'ús domèstic, que utilitzin com a combustible els gasos 
liquats del petroli, i les Normes Bàsiques d’instal·lació de gas als edificis habitats. 

Per a les cuines amb gas ciutat, gas natural, etc., s'adoptarà, en general, les mateixes normes que per a 
les de gasos liquats del petroli. 

21.2. Cuines elèctriques i característiques generals dels seus   elements.

Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant energia elèctrica de baixa tensió, produint-se la font 
d'energia al travessar una resistència que pot trobar-se o no coberta per un embolcall de ferro fos, 
anomenat placa.

Tots els tipus d'aquestes cuines les haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia i disposaran 
de la marca de qualitat AENOR. 

Amidament i abonament.

Les cuines es mesuraran per unitat (Ut.) completa instal·lada, incloent-se al preu tots els accessoris i 
treballs auxiliars que requereix llur instal·lació a fi que funcioni perfectament. 
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 V I D R E R I A

Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i els 
treballs de la seva col·locació i posta en servei. 

- Classes de vidre: 

 . Llunes: Seran els vidres de primera qualitat amb caires polits i bisellats, de gruix de quatre a quinze 
mil·límetres (4-15 mm), perfectament polits i amb peces de tres-cents per dos-cents quaranta 
centímetres (300 x 240 cm) com a màxim. 

 . Cristal·lines: Són vidres que tenen un gruix que varia entre tres i sis mil·límetres (3-6 mm), amb peces 
de dos-centes cinquanta per cent setanta centímetres (250 x 170 cm) com a màxim. 

 . Vidre senzill: Són vidres de gruix d'un amb vuit mil·límetres a dos mil·límetres (1,8 - 2 mm), en peces 
de cent cinquanta per tres-cents noranta mil·límetres (150 x 390 mm) com a màxim. 

 . Vidre tèrmic: És el conjunt format per dues llunes separades per cambra d'aire deshidratat, de 
gruixos variables i segellat perimetralment. 

 . Vidre de seguretat: És el conjunt format per dues o més llunes de gruixos variables, amb una capa de 
butiral entre elles impedint així el desprendiment dels trossos en cas de ruptura. 

 . Vidres trempats: Són vidres de gruix variable sotmesos a tractaments tèrmics per dotar-los de major 
resistència als impactes superficials. 

 . Catedral: És un vidre colat de gruix irregular. 

 . Vidre imprès: Són vidres colats amb relleus, ratllats, estriats, piconats, etc. 

 . Vidre armat: És el que té a l'interior de la seva massa una malla metàl·lica, per a mantenir lligats els 
trossos en cas de trencament. 

 . Vidre opalí: És un vidres translúcid de color blanquinós. 

 . Pavès: Són peces de vidre amotllades, amb cambra d'aire, o no, i de diferents mesures i color, que 
es col·loquen com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt de varetes horitzontals i verticals, 
amorterant o massillant les seves juntes. 

- Col·locacions: 

Els vidres es col·locaran als elements de portam o entre mainells o bastigis, per mitjà de verguerons, 
juntes de cautxú, neoprè, silicona, o mitjançant juntes de zenc o massilla, de tal manera que no puguin 
estar sotmesos als esforços de contraccions o dilatacions del propi vidre, o als de deformació del bastigi 
que l'emmarca. Caldrà evitar els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 

Amidament i abonament.
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Els diferents tipus de vidre que es defineixen al Projecte es mesuraran per metres quadrats (m2), incloent 
el preu tots els treballs, peces i materials necessaris per a llur col·locació, segons les indicacions dels 
Plànols i de la Direcció Facultativa de l'Obra. 
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 P I N T U R E S  I  E S T U C A T S 

Definició.

Sota aquesta denominació s'agrupen tots aquells treballs de revestiment de superfícies, executats amb 
materials fluids, generalment acolorits i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal d'afavorir 
la conservació i per a que no es produeixi la disgregació dels materials emprats a la construcció, 
protegint-los contra els agents atmosfèrics i la intempèrie. 

Llurs funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionalitat. 

Els revestiments transparents s'anomenaran vernissos i els opacs pintures. 

Els tipus de pintures a emprar, a cada tipus d'element d'obra, vindran definits al Projecte, així com llurs 
colors, acabats i textures. 

Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir al pintat de qualsevol element. 

Amidament i abonament.

L'amidament de les partides de pintura serà per metres quadrats (m2) totalment executats, diferenciant 
els tipus de suports que figuren als Amidaments, i els tipus de pintura. 

Al preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments, amb 
productes adequats a cada tipus de material i repassos, així com la bastida i els elements necessaris per 
a poder executar el treball. 

L'amidament de la pintura de les conduccions serà per metres lineals (ml), inclosa la part proporcional 
d'ancoratges i suport, totalment acabada. 
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 U R B A N I T Z A C I Ó

Veure el Plec de Condicions específic per a obres d'urbanització. 
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 D I V E R S O S 

En els Projectes, obres i construccions, tant en fase d'execució com totalment realitzades, les 
inscripcions, les numeracions i les senyalitzacions, així com els cartells d'obra, hauran d'estar escrits en 
català. 



    DIRECCIÓ GENERAL D'ACTUACIONS CONCERTADES, 
    ARQUITECTURA I HABITATGE 
    INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 

    PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
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