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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1 Informació prèvia
MD 1.1 Objecte del projecte
El projecte preveu la substitució funcional de la coberta de l’espai de la caldera de
calefacció del CEIP Joan Maragall.
Es tracta de una coberta de planxes de fibrociment de 12.7m2 i s’en preveu la seva
substitució per una coberta sandwich de planxa aprofitant els elemetns de suport IPN que
es troben en bones condicions. S’aprofitarà per a aillar al foc la nova coberta executada
L’objectiu és retirar els elements amb aminat, present unicament a la coberta de
fibrociment.
MD 1.2 Antecedents
L’amiant és un mineral format per fibres microscòpiques, àmpliament utilitzat en els
sectors industrial i de la construcció, així com en l’àmbit domèstic, donades les seves
propietats aïllants i ignífugues.
Es pot presentar sol o bé barrejat amb altres materials, com seria el cas del fibrociment,
que és una barreja de ciment pòrtland i amiant, i que és conegut amb el nom d’uralita. El
fibrociment es considera un dels residus amb amiant menys conflictius, atès que té una
baixa capacitat per alliberar fibres. Tot i així genera un cert perill per poden ser perjudicials
si els materials es trenquen o es desgasten i s’inhalen les fibres quan aquestes són
alliberades a l’entorn.
Si be l’ús, la producció i la comercialització de l’amiant estan prohibits des del 2002, això
no afecta als materials que ja estaven instal·lats. Aquests seguiran permesos fins el final
de la seva vida útil o la seva eliminació, sempre que estiguin en bon estat i no presentin
risc d’alliberament de pols a l’ambient. Aquests materials únicament són perillosos si es
trenquen o es desgasten, alliberant la pols d’amiant a l’entorn.
Com que la seva manipulació és molt delicada, es recomana la seva substitució.
L’espai objecte de intervenció es un annex en planta baixa resultat de una ampliació per a
aixamplar l’espai dedicat a la caldera de calefacció de l’escola. La caldera està en
funcionament, és de 200kw i no es objecte de la intervenció efectuar-hi cap treball.

MD 1.3 Descripció de la finca
L’edificació objecte del projecte es troba en un edifici annex adossat a l’ampliació de
l’Escola Joan Maragall, al Passeig de la Creu num 1. Amb accés des de l’interior de
l’escola o des del pati dels alumnes de educació Infantil.
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E submiistre i retirada de material és factible des del carrer fàcilment amb camiò grua o
amb una bastida.
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MD 1.3 Compliment de la normativa
Es tracta unicament d’una substitució funcional de l’element de coberta i per tant serà
d’aplicació exclusivament aquelles normatives que per la naturalesa de la intervenciò li
siguin d’apliació.

Normativa urbanística d’aplicació
No es modifica ni la superfície ni les obertures ni el volum de l’edificació i per tant és
mantenen els parametres urbanístic existents.
Catàleg del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic.
L’escola Joan Maragall es troba dins el Catàleg de proteccio del patrimoni, però tal com
s’indica a la fitxa adjunta, només està afectat l’edifici original de l’escola. La part de
l’ampliació i per tant, el petit espai de instal.lacions objecte de la intervenció no ha de
complir cap aspecte de protecció.

-5-

Hash: Y6q+LrRyYAwFKPjOSu4kSNelNEk=

Projecte de substitució de coberta de fibrociment. CEIP J. Maragal 1. P. de la creu 1, St cugat del Vallés

MD 2 Descripció del projecte
MD 2.1 Descripció general del projecte
Enderroc de la coberta existent.
Es preveu l’extracció 12.7m2 de planxes de fibrociment que conformen la teulada existent
de l’espai de instal.lacions.
Actualment es troben collades amb ganxos metal.lics a unes jasseres IPN-160 que es
troben en bon estat i que es mantindràn al lloc on es troben ara.
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Per l’aportació i retirada del material es colocarà una bastida al carrer, de l’ample del
espai d’afectació i per al personal, s’habilitarà una entrada que es produirà per la porta
de manteniment existent al vestíbul previ a l’espai de calderes.
La zona de càrrega al camiò es troba a la vorera, just davant de la porta de manteniment.

Es senyalitzarà i protegirà aquesta zona d’entrada i sortida, indicant amb cartells i tanques
segons marca la Normativa de prevenció. S’ha de garantir la seguretat de tots els usuaris
i treballadors.
En cap cas es transportarà material amb amiant pel recorregut interior de l’escola.
El primer punt es basarà en el desmuntatge de les planxes de fibrociment, mantenint les
jasseres de suport existents, sempre tenint en compte que es portarà a terme per una
empresa especialitzada amb registre en el R.E.R.A. Al tractarse d’amiant no friable, el
procediment serà:
• Inicialment caldrà protegir adeuqdament les instal.lacions existents a l’espai amb
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•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

plastics impermebles desechables per a evitar la possible contaminació de la
caldera i els conductes de instal.lacions amb fibres de fibrociment.
L’accés a la coberta es realitzarà amb el muntatge d’una bastida al carrer, que
també permetrà l’extracció de les plaques a extreure i processar.
A la coberta es procedirà a l’aplicació de liquid encapsulador mitjançant
pulverització amb rquips de pulveritzacio a baixa pressió, per a evitar la dispersió
de particules de fibrociment en l’ambient degut al moviment o trenccament
accidental de les plaques.
Posteriorment es descollaran les planxes desmontant els ganxos d’ancoratge,
començant per la part més elevada. Es treuran de la seva posició i es colocaran
directament en les bosses de protecció Big-bag de doble capa de polipropileno i
sellat homologades ubicades en la zona de transferència ubicada a la vorera.
S’evitarà en tot moment utilitzar tallador de disc o elements que puguin provocar
dispersió de fibres. S’anirà aspirant constantment les fibres aparescudes durant el
procés de desmuntatge.
Les plaques trencades o les que es trenquin es remullaran amb la impregnació
encapsulant.
Es recollirà els plastics de protecció dels elements existents i s’afegiran a bosses
de recollida de l’amiant juntament amb els ganxos i .
S’etiquetarà i identificarà les bosses
amb l’etiqueta de Amianto, segons
Normativa.
Aleshores es transportarà les bosses fins al camiò de transport.
sEs transportarà les bosses al centre de tractament adequat. El transportista haurà
de complir els requisits del RD 2115/8 de 2 d’octubre sobre el transport de
merccaderies perilloses per carretera.
Es verificarà que les restes extretes es porten a una planta de tractament o
abocador homologat.
Es netejarà la sala de possibles materials que hagin pogut caure durant el procés
de desmunatge i encapsulament, amb neteja mecànica, amb filtre EPA de 99,9%
de retenció. Incloent les bigues existents

Durant els treballs de retirada i recompte de fibres no podrà haver personal aliè a
l’empresa especialitzada en la zona habilitada de les obres.
En compliment al RD 396/06 sobre treballs amb amiant, l’empresa de retirada del
manterial tindrà tindrà en compte:
- la realitzacio i adequació del pla de treball, tramitació de l’expedient i gestió de
documentació.
-Utilitzacio de protectors de roba, guants, ulleres, mascares i EPI.s necessaris i
homologats.
- comunicació a l’autoritat laboral competent.
- formació de pel·lícula encapsulant.
- encapsulació en big-bag de doble capa, amb càrrega a camió i transport a l’abocador
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Autoritzat.
- aspirat de zona de treball - fulla de seguiment i certificat de gestió de residus
- maquinaria i mitjans auxiliars necessaris (bastides, plataformes elevables, línies de
vida,....)
- transport i gestió de residus
- recompte de fibres
- recompte de fibres ambiental posterior als treballs
Es preveu també l’extracció de la canal de PVC existent , la carrega al camiò i transport a
la planta de tranctament convenient convenient.
Col.locació de la nova coberta.
Per a complementar els suports de la nova coberta, s’afegirà un suport nou en forma de
perfil L60.5 laminat, que es collarà en la posició adequada segons el pendent de la
coberta directament sobre la paret en el punt alt de la coberta. Es collarà amb tacs
mecanics de 120kg collats cada 50cm. El perfils aniràn amb una capa d’imprimació de
taller.
Es sanejarà la pintura existent de les jasseres IPN160 i s’hi aplicarà una capa de
passivant.
Es colocarà una nova cobertura amb panell sandwich de 4cm d’aillament d’escuma de
poliuretà. Amb xapa prelacada a taller de color clar, amb gruix exterior de 0.6mm i interior
de 0.4mm. Collat amb cargols especials autoroscants als perfils laminats en calent. Es
collarà sempre en les posicions indicades pel fabricant i que mantinguin la
impermeabilitat de la coberta en els nervis tapajuntes, aillats per a evitar condensacions.
El frontal inferior del panell sanrwich es protegirà amb tapa de xapa prelacada amb
pestanyes colocada per sota del filo de la chapa del sandwich.
La part superior del faldó es segellarà amb una franja d’escuma de poliuretà
Es colocarà una canal de recollida d’aigua de xapa plelacada a taller, del mateix color
que la coberta i que anirà adossada i collada a la paret i a l’alero de la planxa sandwich.
De mesures 20x15cm. Es segellarà la trobada entre la canal i la planxa sandwich amb
cordo segellant adequat
La canal nova es connectarà a un baixant existent de PVC al que caldrà preparar i inserir
le peça especial de planxa de formacio de l’embocadura de la canal. Es sellarà
perfectament la trobada entre la canal i el baixant existent.
Es folrarà el muret de limit de la coberta, amb xapa d’acer prelacada a taller, de 1mm de
gruix i collada al propi mur. Aquesta xapa formarà el mimbell de la propia coberta
sandwich i la protecció de la canal, solapant-se perfectament sobre el panell i amb un
sellat amb massilla de poliuretà.
També es colocarà remat superior troquelat collat al mur i amb una pestanya superior per
a l sellat amb massilla de poliuretà.
La trobada entre la xemeneia de xapa i el revestiment de coberta es reltizarà amb pintura
de poliuretà reforçada amb fibres, per assgurar perfectament la impermeabilització final
de la coberta de chapa.

-9-

Hash: Y6q+LrRyYAwFKPjOSu4kSNelNEk=

Projecte de substitució de coberta de fibrociment. CEIP J. Maragal 1. P. de la creu 1, St cugat del Vallés

Ignifugació
Finalment es pintarà a pistola tota la xapa i tots els perfils metal.lics amb pintura
intumescent que proporcioni a l’estructura una RE90.
Previament s’hi aplicarà una imprimació anticorrosió compatible amb la ignifugació.
El colocador de la pintura subministrarà el certificat corresponent de justificació dels
gruixos aplicats per a aconseguir el RE corresponent segons les dades tèniques del
fabricant.
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MD 3 Prestacions de la coberta
La relació dels requisits generals del projecte, justificant la seva necessitat, exempció i
abast si així ho estableix la normativa, i tenint en compte les condicions de l’encàrrec, és:

MD 3.1 Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici
"No es d’aplicació
MD 3.2 Seguretat estructural
MD 3.2 Seguretat estructural
MD 3.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny

No s’intervé en la fonamentació

MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions
No s’intervé en els elements estructurals doncs es mantenen les bigues de suport
existent.
El sisitema de cobertura serà panell sandwich tipus EUROPERFIL DELFOS PUR, de cm
de gruix.
Sobrecarregues aplicades a la cobertura
Pes propi
Segons cataleg perfileria europorfil: 0.1kn/m2
Sobrecàrregues de us.
Considerant un tipus de coberta G1, cobertes accessibles per a conservació, lleugeres
amb corretges, obtenim una sobrecàrrega de us de 0.4KN/m2
Sobrecarrega de neu:
Considerem 1KN/M2
Sobrecarrega de vent.
Segons CTE SE AE,3.3.4.2, les cobertes planes poden desprecial el càlcul al vent doncs
solen ser favorable i de succió.
Sobrecarrega a comprovar a l’elements de cobertura:
0.1+0.4+1= 1.5kn/m2
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Segons cataleg Europerfil, amb soports de vano doble, amb una carrega de 150daN/m2,
obtenim una llum màxima de 2.10. Els elements existents tenen una llum màxima de 1.5m
o menor i per tant la planxa sandwich compleix amb l’exigència de càrrega.

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi. CTE SI
S’adjunta la fitxa justificatives del compliment DB SI en “Edifici d’ús docent” indicant
les parts que són d’aplicació en aquest cas i que es refereixen unicament a la coberta
de la sala de ccalderes.
No s’intervé ni en tancaments ni portes ni instal.lacions antincendis.

- 12 -

Hash: Y6q+LrRyYAwFKPjOSu4kSNelNEk=

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis
EDIFICIS D’ÚS DOCENT
Data 17/12/2010

AMBIT

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Edifici, establiment o zona destinada a docència, en qualsevol dels seus nivells: escoles infantils, centres d’ensenyament primari,
secundari, universitari o formació professional.
Els establiment docents que no tinguin la característica pròpia (activitat en aules d’elevada ocupació) s’assimilaran a altres usos.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5)

ENTORN

Espais per a intervenció de
bombers

Vials d’accés per als bombers

Forats en façana

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les
següents condicions:
Amplada mínima lliure: 5 m
Alçada lliure:
la de l’edifici
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:
23 m
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació: 18 m
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació: 10 m
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves
zones: 30 m
Pendent màxima:
10%
Resistència al punxonament : 100kN sobre 20 cm ǚ
Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions:
Amplada mínima lliure:
3.5 m
Alçada mínima lliure:
4.5 m
2
Capacitat portant del vial: 20 kN/m
Condicions que han de complir els forats en façana:
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell
de planta a la que s’accedeix  1.20 m.
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m.
2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6)

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals)
Requeriments a garantir en funció de:
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
- situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Estructura general
En escales protegides
Vestíbul d’independència

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)
Plantes sobre rasant

Plantes soterrani

h  15m

h  28m

h > 28m

R-120

R-60

R-90

R-120

 R-30. (no s’exigeix R a escales especialment protegides)
 Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a
mínim EI2 30-C5

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els
 R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant
seus suports
Estructura sustentant d’elements tèxtils
 R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora).
(carpes)
2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc

COBERT
ES

FAÇANES

Elements verticals separadors amb
d’altres edificis
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi, zones de risc
especial alt o escales
protegides o passadissos
protegits.
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi o zones de risc
especial alt
DGPEIS/Servei de Prevenció
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 EI-120
x EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical.
x EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle Į format pel pla de les

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D.
x Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la

façana quan tingui més de 18 m d’alçada.
x Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada

des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.
x Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:

Horitzontal (m)
Vertical (m)

>2,5
0

2,00
1,00

1,75
1,50

1,50
2,00

1,25
2,50

1,00
3,00

0,75
3,50

0,50
4,00

0
5,00
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RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
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Materials de revestiment o
acabat exterior, lluernaris,
claraboies, ventilacions...

x Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a

menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació.

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors
x L’establiment respecte la resta de l’edifici.
2
x Zones d’allotjament (dormitoris) de S > 500 m
x Zones d’usos subsidiaris:

o
Residencial Habitatge (en tot cas)
o
Administratiu i/o Comercial > 500 m²
o
Pública Concurrència i ocupació > 500 persones
o
Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat)
2
x S  4000 m² (8000 m amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció).
Excepcions:
x Establiment  500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge.
x Sense limitació de superfície en una sola planta i/o en sectors de risc mínim.

Sectors d’incendi

Requeriments a garantir en funció de:
 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
 situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Elements separadors de sectors
Sector de risc mínim

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)

(1)

(2)

Portes de pas entre sectors

Elements d’evacuació protegits

Ascensors que comuniquen plantes de
sectors diferents i no estan continguts
en escales protegides.

Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentació

Plantes soterrani

h  15m

Plantes sobre rasant
15  h  28m

h > 28m

EI 120

EI 60

EI 90

EI 120

no s’admet

EI 120



EI2 t - C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes
Escala protegida i especialment
Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60.
protegida
Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència
Vestíbul d’independència
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5.
2
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s  1 m a cada planta
Ventilació o control de fums
- Per un sistema de pressió diferencial
- Per conductes
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle Į de façanes:
o
Finestres o forats en façana
Į ()
0
45
60
90
135
180
D (m)
3,00
2,75
2,50
2,00
1,25
0,50
Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5,
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades
mesures.
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial.
Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament.
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor.
2
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm .

LOCALS DE RISC
ESPECIAL

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació

Elements estructurals
Parets i sostres
Vestíbul d’independència
Portes d’entrada
Revestiment parets i sostres
Revestiment terres
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RISC BAIX

RISC MIG

RISC ALT

R 90
EI 90
EI2 45-C5
B-s1,d0
BFL-s1

R 120
EI 120
SI
EI2 30-C5 (les dues)
B-s1,d0
BFL-s1

R 180
EI 180
SI
EI2 45-C5 (les dues)
B-s1,d0
BFL-s1
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2.5. Reacció al foc dels materials
Terres

CFL-s1

Parets i sostres

B-s1, d0

Terres

EFL

MATERIALS DE
REVESTIMENT

En recintes protegits

En recorreguts normals

Parets i sostres
C-s2, d0
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990

En falsos sostres o terres
elevats o aquells que, sent
estancs, continguin
instal·lacions susceptibles
d’iniciar o propagar un incendi

COMPONENTS ELÈCTRICS

Terres

BFL-s2

Parets i sostres

B-s3, d0

Segons reglament específic
3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5)

OCUPACIÓ

Densitat d’ocupació
(persones per unitat de
superfície útil)

Zones d’ocupació nul·la











ESPAI EXTERIOR SEGUR



2

1 persona / 1,5 m en aules ( excepte escoles infantils).
2
1 persona / 2 m en aules d’escoles infantils i sales lectura de biblioteques.
2
1 persona / 3 m en lavabos de planta
1 persona / 5 m² en locals diferents a l’aula (laboratori, taller, gimnàs, sala de dibuix, etc.)
1 persona / 10 m² en el conjunt de la planta o de l’edifici.
1 persona / 40 m² en arxius i magatzems.
Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de
màquines, locals per material de neteja).
2
S > 0,50 m / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida;
no necessari si P<50).
A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais
oberts.
Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers.
Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que
l’incendi no pugi afectar ambdós edificis.

PORTES
PASSOS

3.1. Elements d’evacuació
Dimensionat

Característiques

PASSADISSOS I RAMPES

ESCALES

Tipologia

Capacitat: A  P / 200
Amplada  0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m).
Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones.
Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé és en un recinte d’ocupació > 50.
Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat.
Les portes automàtiques han d’assegurar que en cas de fallada resten obertes.
Passadís protegit

P  3 S + 200 A

Capacitat: A  P / 200
Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en

Amplada  1 m (0.80 m si P  10 persones 
escoles infantils i centres de primària) (0.80
habituals)
m si P  10 persones, usuaris habituals)

Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12%
Excepcions per a itineraris accessibles:
Longitud rampa
<3m
<6m
En la resta de casos
Pendent rampa
 10%
 8%
 6%








No protegides

Protegides

Especialment protegides

Per h  14 m

Per h  28 m

S’admet en tot cas

A  P / 160
Evacuació descendent

Evacuació ascendent
DGPEIS/Servei de Prevenció
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Amplada mínima segons nº de persones:

Per h  2.80 m
Per P  100 fins h  6 m

E  3 S + 160 As
0,80 si P 25 persones
0,90 si P 50 persones
1,00 si P 100 persones
1,10 si P >100 persones
S’admet en tot cas
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E  3 S + 160 As

0,80 si P 25 persones
0,90 si P 50 persones
1,00 si P 100 persones
1,10 si P >100 persones
Des de zones de circulació.
No es demana
No es demana
Espai lliure  0,5 m

Altura salvada  3.20 m ( 2,10 m en escoles infantils i centres de primària).

 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit).

En escoles infantils i centres de primària o secundària no es permeten tramades corbes.
540 mm  2C + H  700 mm
H  280 mm; C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm (170 mm en infantil,
primària i secundària)
Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada.
(Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1)

A un costat per alçada > 555 mm.

Als 2 costats si amplada lliure d’escala  1.20 m.

Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m.
-Quan
aquests
elements
PASSOS i RAMPES
Capacitat: A  P / 600
condueixin a espais interiors,
es
dimensionaran
com
elements interiors, excepte:
-Quan
siguin
escales
o
passadissos
protegits
que
només serveixin per evacuar
ESCALES
Capacitat: A  P / 480
les zones a l’aire lliure i
condueixin
directament
a
sortides d’edifici
-Quan discorrin per un espai
amb seguretat equivalent a la
d’un sector de risc mínim

Amplada mínima segons nº de persones:

Vestíbul d’independència
Tramades

Esglaons
H = petjada
C = altura

Passamans

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

3.2. Recorreguts d’evacuació
COMPATIBILITAT



Per establiments de S >1500m²
integrats en edifici d’altre ús



Altura ascendent màxima

Nombre de sortides i recorreguts*
màxims
(* Els recorreguts es poden augmentar
un 25 % si el sector disposa d’extinció
automàtica)
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sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la
resta de l’edifici.
Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.


1m per escola infantil i ensenyament primari fins a sortida de planta

2m per escola infantil i ensenyament primari fins espai exterior segur

Per altres, 4m fins sortida de planta i 6m fins espai exterior segur
Excepcions:

Zones d’ocupació nul·la

Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis.
- Ocupació  100 persones
(en escoles infantils, primària i secundaria < 50 alumnes)
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació
< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta
1 sortida
edifici...)
- Altura d’evacuació descendent < 28 m
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació
ascendent sigui > 2 m
Recorreguts d’evacuació:
- En plantes d’infantil i primària <35 m (*43,7m).
- En espais a l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses,
Més d’una sortida
cobertes...)< 75 m.
- En altres: < 50m (* 62,5m).
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas
d’una única sortida
- Quan calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una
Més d’una sortida d’edifici
escala descendent o més d’una escala ascendent.
Locals de risc especial
- Recorreguts evacuació  25m (* 31,2m)
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- Ocupació afegida d’escala: Persones  160A
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

Desembarcament d’escales a planta
baixa

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència
2

- SORTIDA: En recintes > 50 m
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció.
Visibles amb fallada del
Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:2003 1:2003, UNE
subministrament d’il·luminació
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons
normal
UNE 23035-3:2003

Senyalització
Característiques dels senyals
UNE 23-034
Enllumenat d’emergència

- En tots els recorreguts d’evacuació
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones

Senyalització itineraris accessibles

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional
d’Accessibilitat per a la mobilitat).
- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE
REFUGI”.

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi
- En edificis amb h>14 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici
accessible, caldrà:
 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé
 una zona de refugi amb:
- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants.
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants.
La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.

Evacuació

Itineraris accessibles

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4)
4.1. Detecció i alarma
2

- Per Sc > 5000 m .
2
- Per Sc>2.000 m en locals de RISC ALT.

Detecció d’incendi
Alarma

(3)

2

Per Sc > 1000 m .

4.2. Mitjans d’extinció
2

Hidrants exteriors

(4)

Extintors

Capacitat
21A-113B

2

1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m i 10000 m .
2
1 hidrant més per cada 10000 m més o fracció.
Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m.
- En cada planta: a 15 m de recorregut,
(5)
- En zones de risc especial
Per h > 24 m.

Columna seca

2

Boques d’incendi equipades
Instal·lació automàtica d’extinció
Control de fums d’incendi
Ascensor d’emergència

(6)

Senyalització de mitjans manuals p.c.i.
UNE 23-033-1

- Per Sc > 2000 m (BIE-25)
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45)
- Per h > 80 m.
- En cuines amb potència instal·lada  50kW
- En centres de transformació de RISC ALT
En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones
Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)
Visibles permanentment; característiques com a 3.3

Notes:
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim.
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q40MJ/m² en el conjunt
del sector i Q50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d)
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur.
DGPEIS/Servei de Prevenció
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(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques.
(4) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua.
(5) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt.
(6) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia.
(*) Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)
RISC BAIX
Tallers de manteniment,
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.)
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.

RISC MIG

RISC ALT

100<V 200 m

200<V 400 m

V>400 m

5<S 15 m²

15<S 30 m²

S>30 m²

En tot cas

-------

-------

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli)
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors

20<P 30 kW

30<P 50 kW

P>50 kW

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)

20<S 100 m²

100<S 200 m²

S>200 m²

Sales de calderes segons potència útil nominal (P)

70<P 200 kW

200<P 600 kW

P>600 kW

En tot cas

-------

-------

-------

En tot cas

-------

P 400 kW

P>400 kW

-------

S 3 m²

S>3 m²

-------

En tot cas

-------

-------

En tot cas

-------

-------

P 2520 kVA
P 630 kVA

2520<P 4000 kVA
630<P 1000 kVA

P>4000 kVA
P>1000 kVA

Sala de màquines d’ascensor

En tot cas

-------

-------

Sala de grups electrògens

En tot cas

-------

-------

Magatzem de residus
Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m²

Sales de màquines en instal·lacions de clima
(segons RITE)
Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac
Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats
Magatzem per combustible sòlid de calefacció
Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució
Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb
o
punt d’inflamació > 300 C
o
Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació 300 C
- per potència instal·lada P total:
- per potència instal·lada en cada transformador:

3

3

3

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina
sigui la potència instal·lada.
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Projecte de substitució de coberta de fibrociment. CEIP J. Maragal 1. P. de la creu 1, St cugat del Vallés

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat
No és d’aplicació
MD 3.5 Salubritat
L'objectiu del requisit bàsic "Higiene, salut i protecció del medi ambient", tractat d'ara
endavant sota el terme salubritat, consisteix a reduir a límits acceptables el risc de que els
usuaris, dins dels edificis i en condicions normals d'utilització, pateixin molèsties o
malalties, així com el risc que els edificis es deteriorin i que deteriorin el medi ambient en
el seu entorn immediat.
MD 3.5.1 Protecció enfront de la humitat
L'objectiu de l'exigència bàsica "Protecció enfront de la humitat" consisteix en limitar al risc
previsibles de presència inadequada d'aigua o humitat a l'interior dels edificis i
tancaments com a conseqüència de l'aigua procedent de les precipitacions
atmosfèriques, d'escorrenties, del terreny o de condensacions, disposant dels medis per
impedir al penetració o, en el seu cas permetin l'evacuació sense produir danys
Coberta
Justificació de la solución constructiva segons les condicions establertes al capitol 2.4
del HS1:
-diposarà de formació de pendents del 7 % mínim ( segons tabla 2.9 del HS 1)
conformada per la propia estructura de coberta.
-disposarà d’una barrera contra el vapor inmediatament per sota de l’aillant tèrmic. L’la
xapa metalica fa de barrera de vapor
-disposarà d’aillament tèrmic a base de PUR, amb una conductivitat térmica de 0,035
W/m2 K. Segons HE1
-no necessita impermeabilitzacio al tractar-se de panell de plaques de planxa
galvanitzada i tenir un pendent del 7.5%, major que 5% segons Tabla 2.10 del CTE
-disposarà d’un sistema d’evacuació d’aigues amb canal de recollida d’aigua i bunera de
recollida.
-disposarà de solapaments efectius en les unions entre plaques.
-La connexió de baixant ha de ser una peça prefabricada de EPDM.
-L’embornat tindrà morrió antiopturació enrasat amb el paviment.
-la impermeabilitzacio solaparà 10cm sobre les ales de l’embornal.
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MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus
No es d’aplicació
MD 3.5.3 Qualitat de l’aire interior
No es d’aplicació
MD 3.5.4 Subministrament d’aigua
No es d’aplicació
MD 3.5.5 Evacuació d'aigües
La intervenció en la xarxa d’evacuació d’aigua es limita a la substitució de la canal de
recollida d’aigua de la coberta.
El dimensionat de la canal es realitza segons els paràmetres establerts al CTE segons
una coberta de 13m2,
D’acord amb el DB HS 5 apèndix B, per a les dimensions de les canals i baixants es
considerarà que en funció de la situació del municipi, la zona pluviomètrica
corresponent és la B , el valor de la isoyeta és 50 pel que la intensitat pluviomètrica
mínima és de 110 mm/h.
Segons la superficie de la coberta a servir, la intensitat pluviomètrica i a la zona i la
aplicació del factor de correció f = 110 / 100= 1.1 , s’obté el diàmetre dels canalons
i baixants, segons DB HS 5.
Màxima superficie de coberta
horitzontal (m2)
Pendent del
1%
canaló 0,5 %
45
35
80
60
125
90
260
185
475
335

en projecció

Diàmetre nominal del
canaló (mm)

2%

4%

65

95

100

115

165

125

175

255

150

370

520

200

670

930

250

Per assumir possibles obturacions amb pilotes o joguines, s’amplia el diametre fins
a 15cm, amb una base de 20cm.
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MD 3.6 Protecció enfront del soroll
No es d’aplicació
MD 3.7 Estalvi d'energia - 2013
L'objectiu del requisit bàsic HE Estalvi d'energia consisteix en aconseguir un ús racional
de la energia necessària per a la utilització dels edificis, reduint a límits sostenibles el seu
consum i aconseguir al mateix temps que una part d'aquest consum sigui de fonts
d'energia renovable, com a conseqüència de les característiques del projecte, construcció
ús i manteniment.
MD 3.7.0 HE0 Limitació del consum energètic
No s’intervé en els elements del consum energètic.
MD 3.7.1 HE1 Limitació de la demanda energètica
Segons el punt HE1 artile 1.2.e, s’exclou de l’ambit d’aplicació del CTE els edificis o parts
del edifici que per les seves característiques de utilització estan obertes de forma
permanent. Per tant, l’espai de caldera, que està permenenment obert per les reixes de la
fusteria es considera que no necessita complir els preceptes de CTE HE1.
MD 3.7.2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
No s’intervé en els elements tèrmics.
MD 3.7.3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació
No s’intervé en els elements de il.luminació
MD 3.7.4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària
No s’intervé en els elements de ACS.
MD 3.7.5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica
No es d’aplicació
MD 3.8 Ecoeficiència
No es d’aplicació
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PRESSUPOST APROXIMAT D’EXECUCIÓ MATERIAL

El pressupost d’execució material per la substitució de la coberta puja a la quantitat de
6.827.89 Euros .
PRESSUPOST DESGLOSSAT PER CAPÍTOLS
ACTUACIONS PREVIES
DEMOLICIONS
COBERTES
ALTRES
TOTAL P.E.M.

Barcelona, a 1 abril del 2019.

Guillem Castellví Sanagustín
Arquitecte col·legiat nº44012/4
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2.053,56
2.429,73
1.056,18
1.288,42
6.827,89
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Pressupost i amidament
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MARAGALL
Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies

Pàgina 1

Codi

U

Denominació

1.1 YSB130x010

m

Delimitació provisional de zona d'obres i treballs d'encapsulament dels
productes extrets de l'obra, mitjançant clos perimetral format per
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots
verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics,
amortitzables en 20 usos. Inclús tub reflectant de PVC per millorar la
visibilitat de la tanca i manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi.
Inclus senyalització de material perillós.

Uts.

Llargada

zona de
proteccio
a vorera

Alçada

3,000
5,000
Total m ............:

1.2 0XA130

bastida

Amplada

Amidament

U

Uts.
1

Llargada

bastida

U

Uts.
1

Amplada

Alçada

Llargada

bastida

U

Uts.
1

Amplada

Alçada

15,000
15,000

3,34

50,10

Subtotal
1,000
1,000

1.830,24

1.830,24

Subtotal
1,000
1,000

101,71

101,71

Lloguer, durant 15 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i
3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per
plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura,
escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu,
i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 50 m²,
considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la
projecció en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura
màxima de treball de la bastida.
Llargada

Amplada

Alçada

Total U ............:
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Subtotal

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a
execució de façana de 15 m².

Total U ............:
1.4 0XA110

Total

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a
execució de façana de 15 m², segons plànols de muntatge, considerant una
distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el
punt més allunyat del muntatge.

Total U ............:
1.3 0XA120

Preu

Subtotal
1,000
1,000

71,51

71,51

MARAGALL
Pressupost parcial nº 2 Demolicions

Pàgina 2

Codi

U

Denominació

2.1 DQC030

m²

Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta
mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, per
empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a
l'Amiant, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent mitjà del 7.5%,
per a una superfície mitjana a desmuntar de fins a 25 m²; amb mitjans i
equips adequats,(sense talladors de disc) i càrrega manual sobre camió.
Inclus apliació de liquid encapsulador previ amb equips de pulveritzacio
de baixa pressió.
Inclus encapsulacio en bosses Big-bag homologades de polipropilé
incloses, i etiquetatge segons Normativa
Inclus treballs de desmuntat i sanejament de juntes de vora flexibles
adherides a les plaques i encapsulat amb el material de cobertura dins
els bosses.
Inclús aspiració de les fibres durant el procés amb filtre EPA de 99.9%
de retenció.
Inclus remullat de les peces trencades.
Inclus remullat i retirada de plàstics de protecció.
Inclus neteja i aspirat final de tots els elements.
Tot segons Pla de Treball efectuat pe l'empresa autoritzada i complint
amb tots els conceptes de la Normativa en el que no estigui especificat.

Uts.

Llargada
Amplada
Alçada
3,600
3,700
Total m² ............:

coberta

2.2 0CA010x01

previsió

m²

Uts.
20

Amidament

175,19

Total

2.333,53

Protecció de elements que es poguessin veure afectats per la caiguda de
fibres degut al treball de desmuntatge dels elements de fibrociment de
fibrociment, mitjançant estesa de làmina separadora de polietilè, amb
una massa superficial de 230 g/m². incloent retirada a final dels
treballs i encapsulació en les bosses especialitzades juntament amb el
material tòxic retirat.
Llargada

Amplada

Alçada

Total m² ............:
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Subtotal
13,320
13,320

Preu

Subtotal
20,000
20,000

4,81

96,20

MARAGALL
Pressupost parcial nº 3 Cobertes

Pàgina 3

Codi

U

Denominació

3.1 EAV010

kg

PERFIL L60.6. D'Acer UNE-EN 10025 S275JR, , acabat amb emprimació
antioxidant, amb TACS MECANICS DE 120KG CADA 50CM en obra.

Uts.

Llargada

perfil L
5.4kg/ml

3.2 QTM010

m²

Uts.

m

Uts.

Subtotal

3,800
5,400
Total kg ............:

20,520
20,520

m
Uts.

m

Uts.
PERIMETRE
MUR
COBERTA

3.6 QTE010bb

Amplada

Alçada

Amplada

Alçada

3,600
3,800
Total m ............:
m

Uts.

Amplada

Alçada

3,600
Total m ............:

3.7 NIF030b

m
Uts.

REMAT
XEMENEIA

396,58

Subtotal
3,800
3,800

30,52

115,98

Subtotal
3,800
3,800

9,74

37,01

Subtotal

3,600
7,600
11,200

24,41

273,39

Subtotal
3,600
3,600

18,54

66,74

Impermeabilització de remat de coberta amb xemeneia amb pintura
impermeable de poliureta amb fibres.
Llargada

Amplada

Alçada

2
Total m ............:
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28,99

Remat a parament vertical superior de coberta de panells d'acer,
mitjançant xapa plegada d'acer, seguint la forma de la coberta, amb
acabat galvanitzat, de 0,8 mm d'espessor, 40 cm de desenvolupament i 5
plecs, amb junt d'estanquitat.
Inclús p/p d'elements especials de fixació a perfils d'acer laminat,
accessoris i junts.
Inclou segellat sota del remat,amb escuma de poliureta, de la trobada del
panell sandwich amb el mur.
Llargada

POSTERIOR
DE COBERTA

Subtotal
13,680
13,680

Remat a parament vertical lateral de coberta de panells d'acer,
mitjançant xapa plegada d'acer, formant cobertura de mur i trobada
lateral amb la coberta, amb acabat galvanitzat, de 1 mm d'espessor, 70 cm
de desenvolupament mig, 5 plecs, amb junt d'estanquitat . De forma
trapezoidal segons detall.
Inclús p/p d'elements de fixació , accessoris i junts.
Llargada

1
2

37,76

tapa perimetral de tancat del frontal del panell sandwich realitzada amb
xapa per protegir l'aillament

3,800
Total m ............:

3.5 QUM011c

1,84

Total

Canaló interior realitzat amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat,
de 1,0 mm d'espessor, 120 cm de desenvolupament i 4 plecs, per a coberta
inclinada, collat a paret i a la coberta sandwich . Amb tapes laterals
perfectament segellats . Inclús accessoris de fixació de les peces a les
plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes.

Llargada

REMAT
COBRTA

Preu

COBERTA SANDWICH. Subministrament i muntatge de cobertura de coberta
inclinades, amb una pendent del 7.5%, amb panells sandvitx aïllants
d'acer, de 40 mm de espessor i 1000 mm d'ample, formats per doble cara
metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor exterior
0,6 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de
densitat mitjana 40 kg/m³, i accessoris, fixats mecànicament a qualsevol
tipus de corretja estructural (no inclosa en aquest preu).
Inclús p/p d'elements especials de fixació a perfils d'acer laminat,
accessoris i junts.

Llargada
Amplada
Alçada
3,800
Total m ............:

CANALÓ

3.4 QUM011d

Alçada

Llargada
Amplada
Alçada
3,800
3,600
Total m² ............:

COBERTA

3.3 QUM011b

Amplada

Amidament

Subtotal
2,000
2,000

14,36

28,72

MARAGALL
Pressupost parcial nº 3 Cobertes

Pàgina 4

Codi

U

Denominació

3.8 QX0001

UT

formaicó de connexió de baixant de xapa a colector existent, amb peca
especial de xapa per embocadura de bunera i 60cm de tub de pvc. Tot ben
sellat i amb els solapaments adequats.

baixant

Uts.
1

Llargada

Amplada

Amidament

Alçada

Total UT ............:
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Subtotal
1,000
1,000

Preu

100,00

Total

100,00

MARAGALL
Pressupost parcial nº 4 Altres

Pàgina 5

Codi

U

Denominació

4.1 x002

pa

Conjunt de assaig , proves o controls a realitzar necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Control de Qualitat. 1.5%
pressupost.

Uts.
control de
qualitat

Llargada

Amplada

Amidament

Alçada

1
Total pa ............:

4.2 x001

pa

Uts.
1

Llargada

M2

Uts.

Amplada

Alçada

4.4 GEB020

coberta

m³

Uts.
1,15

4.5 GEC020

coberta

Uts.
1,15
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1,000
1,000

100,00

100,00

Subtotal
1,000
1,000

200,00

200,00

Subtotal
13,680
9,120
22,800

25,00

570,00

Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, sense incloure el plastificat, etiquetatge i
paletitzat, ni la càrrega dels mateixos. amb transport homologat per a
transport de mercaderies perilloses d'aquest tipus.
Llargada
Amplada
Alçada
3,800
3,600
0,100
Total m³ ............:

m³

Subtotal

Revestiment intumescent EI 90 i aplicació d'una mà d'emprimació
segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc,
color gris
Llargada
Amplada
Alçada
3,600
3,800
4,000
3,800
0,600
Total M2 ............:

COBERTA
60CM2/M

Total

Conjunt de sistemes de protecció colectiva, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de seguretati salut en el Treball. 3%
pressupost.

Total pa ............:
4.3 X002

Preu

Subtotal
1,573
1,573

100,01

157,32

Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició. Sense incloure el cost del plastificat, etiquetatge i
paletitzat, ni el transport.
Llargada
Amplada
Alçada
3,800
3,600
0,100
Total m³ ............:

Subtotal
1,573
1,573

165,99

261,10

Projecte: MARAGALL

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4

Import
Actuacions prèvies
Demolicions
Cobertes
Altres

2.053,56
2.429,73
1.056,18
1.288,42

Pressupost d'execució material
13% de despeses generals
6% de benefici industrial

6.827,89
887,63
409,67

Suma
21% IVA

8.125,19
1.706,29

Pressupost d'execució per contracta

9.831,48

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de NOU MIL VUIT-CENTS
TRENTA-U EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS.
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Normativa tècnica general d’Edificació

maig 2018

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la
construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions
municipals.
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu
abast i dels usos previstos.

Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal

Oficina Consultora Tècnica
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Normativa tècnica general d’Edificació

Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior
de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.
(O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques
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Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors”
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals
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Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
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Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines
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Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior
de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
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RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. (BOE num. 86, de 11 de
abril).
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE num. 96, de 22 de abril).
RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. (BOE num. 104,
de 1 mayo).
RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción. (BOE num. 256, de 25 de octubre).
RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores frente los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE num. 124, de
24 de mayo).
RD 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto. (BOE num. 32, de 6 de febrero).
RD 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y
al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE 278/1989, de 20 noviembre de
1989). Anexo II. Disposiciones especiales referentes al etiquetado de los productos que
contengan amianto
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Oficina Consultora Tècnica. COAC
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Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

Oficina Consultora Tècnica. COAC
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Projecte de substitució de coberta de fibrociment. CEIP J. Maragal 1. P. de la creu 1, St cugat del Vallés

MA ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.
S’adjunta Estudi de residus.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

quantitats
codificació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018 ( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

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

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

substitució de coberta a l'Escola Maragall
carrer passeig De la Creu 1

Municipi :

Sant Cugat del Vallés

V. Occidental

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

totals d'excavació

Pes

Volum

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

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

0,00

3

t

0,00 m

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

és residu:
a l'abocador
-

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m 2

Pes

Volum aparent/m 2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m 2)

(m3)

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,216

0,018

0,120

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000

obra de fàbrica

totals d'enderroc
1 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Comarca :

0,7556

Volum aparent

3
0,12 m

0,7544

0,22 t

Residus de construcció
2

Codificació residus Pes/m
LER
2
Ordre MAM/304/2002(tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m 2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m 2)

0,0500

(tones)
0,1031

0,0896

0,1075

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

0,0440
0,0438
0,0094
0,0047
0,0012

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,0488
0,0313
0,0142
0,0117
0,0016

0,0380

0,0051

0,0285

0,0342

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0014
0,0019
0,0010
0,0008

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0054
0,0124
0,0143
0,0022

totals de construcció

3
0,14 m

0,11 t

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

altres

Materials de construcció que contenen amiant

si

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-
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gestió dins obra

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

-

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

-

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

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum

Reutilizació (m3)

m3 (+20%)
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

0,0

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

Terres per a l'abocador
volum aparent (m 3)

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

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

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
0,04
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

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

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

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

no

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

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

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
residu 1
CRT Vallés

adreça

codi del gestor

carretera de Sabadell km 148

E-778.02
RERA 21/AB/15

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

100,00
10,00

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m 3 per a cada tipus de residu

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

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

4,00
15,00

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

1
5,00
70,00

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

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
100,00 €/m

Transport
3
10,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

0,00
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

Formigó

0,04

-

0,42

-

0,63

Maons i ceràmics

0,07

-

0,66

-

0,99

Petris barrejats

0,02

-

0,19

-

0,29

Metalls

0,00

-

0,03

-

0,04

Fusta

0,01

-

0,07

-

0,11

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,02

-

0,17

-

0,25

Paper i cartró

0,02

-

0,19

-

0,29

Guixos i no especials

0,02

-

0,18

-

0,27

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,16

16,20

0,35

16,20

206,48

100,00

0,00

209,35

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

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

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

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

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

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

Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per
la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

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

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

0,32 T

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi
0,00 T
0,32 T

0,00 %

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **
Residus de construcció i enderroc **

0 T

11 euros/T

0,00 euros

0,35 T

11 euros/T

3,85 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

0,4 Tones
150,00 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€
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remat de maó obra vista a sardinell
arrebossat
ment 7.5%
coberta de fibroci

canal de
PVC

conducte
extraccio

arrebossat
Caldera

SECCIO B

SECCIO A

ACCÉS DES DE
L'INTERIOR DE L'ESCOLA

IPN 140

IPN 140

IPN 140

Canal Ø120 de PVC

PATI DE L'ESCOLA

SALA DE CALDERA

B

A
Caldera
conducte
extraccio

tub PVC

PLANTA
SUPERFICIE DE COBERTA

COBERTA

CLIENT:

TÉCNIC:
ARQUITECTO COLEGIADO 44.012/4 ) 660-08-07-55

guillemcastellvi@gmail.com
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PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
SANT CUGAT DEL VALLÉS

PROJECTE TÈCNIC DE SUBSTITUCIÓ DE COBERTA DE PLANXES DE FIBROCIMENT
ESCOLA JOAN MARAGALL
PASSEIG DE LA CREU 1 08172 SANT CUGAT DEL VALLÉS

12.7m2

canal de xapa 1.2mm , igual a la coberta collada a la paret arrebossada i al panell sandwich
remat frontal panell sandwich

segellat amb massilla de poliuretà

folrat de mur amb xapa 1mm igual que la coberta sandwich solapat amb el
panell sandwich de coberta. Collat a paret de maó calat amb tac d'expansió

faldó posterior troquelat collat a paret de maó calat amb tac d'expansió
segellat amb escuma de poliureta

coberta de panells sandwich 4cm 7.5% collats al IPN amb cargols
autoroscants especials per a perfileria laminada

revestiment a tota la coberta i canal de xapa i els
perfils amb pintura intumescents de proteccio
antincendis REI180

perfil L60. ancorat cada 50cm amb
tacs mecanics de 120kg

IPN140 existent a mantenir

IPN140 existent a mantenir

40

ALÇAT PERFIL L60

15

20

5

IPN140 existent a mantenir
cordo segellant
connexió de canal a baixant existent de PVC
baixant existent de PVC
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3.48

L60.5 collada al mur

IPN 140 existent

IPN 140 existent

1.00
1.00

canal de xapa

IPN 140 existent

3.59

1.00

0.2

0.58

xemeneia de xapa i
suport de xemeneia
a mantenir

zona de acopio i
proccessat del
material amb
fibrociment
posició de la bastida

3.00

CLIENT:

TÉCNIC:
ARQUITECTO COLEGIADO 44.012/4 ) 660-08-07-55

PLANTA DE COBERTA 1/50

guillemcastellvi@gmail.com
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PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
SANT CUGAT DEL VALLÉS

PROJECTE TÈCNIC DE SUBSTITUCIÓ DE COBERTA DE PLANXES DE FIBROCIMENT
ESCOLA JOAN MARAGALL
PASSEIG DE LA CREU 1 08172 SANT CUGAT DEL VALLÉS

Projecte de substitució de coberta de fibrociment. CEIP J. Maragal 1. P. de la creu 1, St cugat del Vallés
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0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres
Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb
les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació
comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb
l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats
per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció,
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig,
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
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A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SUBSISTEMA ENDERROCS
1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció.
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta.
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i
materials combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse,
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 .
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
Components
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell,
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o,
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs.
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa,
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions:
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i
marxapeu.
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.
Execució
Condicions prèvies
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents:
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits).
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no
enderrocades.
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales,
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etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular
enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.).
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament.
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició.
Fases d’execució
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables;
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les
tensions.
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat,
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament
autoritzat per la D. F.
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre.
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus
efectes.
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments,
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i
protecció dels talls.
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc.
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que
indiqui la D.F.
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.
Control i acceptació
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a
enderrocar i no menys d’un control per planta.
Amidament i abonament
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació.
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments.
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...
1.1
Enderroc de cobertes
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici.
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Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs.
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos.
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.
Fases d’execució
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos.
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F.
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de
l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan
s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el
forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es
suspendran prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran.
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser
manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs.
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el
tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc.
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel
carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els
envanets i els envanets de riosta.
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants
oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de
compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta,
els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials.
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades,
començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests
no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els
elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu
descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de
desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin
sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar.
SISTEMA ESTRUCTURA
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA
1 ESTRUCTURES D’ACER
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei,
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a
les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI ,
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades,
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB
HS 1, DB HE 1.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNEEN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.
Components
Perfils i xapes d’acer laminat en calent
Perfils foradats d’acer laminat en calent
Perfils i plaques conformats en fred
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència
Soldadures
Cordons i cables
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.
Característiques tècniques mínimes
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle.
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD,
U, C , Z, o Omega.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3).
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² .
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Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor.
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 10901:1997
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament.
Control i acceptació
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).
Execució
Condicions prèvies
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar
disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular
la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Condicions de manipulació i emmagatzematge
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua.
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat d’eixos
Col.locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i nivellació definitius
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures,
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir
osques.
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm,
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final,
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i
no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer
són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la
inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid.
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ±
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i
e2 <= 5mm.
Control i acceptació
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4).
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm,
Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.
Amidament i abonament
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F.
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA COBERTES
1 COBERTES INCLINADES
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les
translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar
interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB
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HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes
inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1,
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat
Estructural-Accions a l’edificació.
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006.
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.
UNE.
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat
de l’aire.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials
auxiliars.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de
impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o
placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces
alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó,
grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa
ondulada o nervada de fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una
dimensió de com a mínim 30 mm.
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa
necessària davant de les sol·licitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i
una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com
perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW),
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1.
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules
sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres
làmines que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules.
Resulta innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o
altres elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials
bituminosos i bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un
sistema de plaques.
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos
o altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter
mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula
mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta.
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del
CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions
per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de
material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del
material a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus.
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules
ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització.
Execució
Condicions prèvies
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització,
segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al
tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el
suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui,
nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de
pendents sigui l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el
material que ho constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió.
Fases d’execució
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La
seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi
capa de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1.
Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells
aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de
les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler
de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats;
alhora haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar
tensions de contracció i dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort
rematats amb tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la
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utilització de panells o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres
quarts de maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La capa de
regularització del tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició
correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran
en compte l’encavalcament frontal entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà d’una
ona com a mínim. Les llates d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada,
que asseguri la punta perfecta, o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la
dimensió i modulació de l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de les teules que hagin de
utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques
prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges
amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions
d’origen tèrmic.
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o
panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En
el cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids
per a l’aïllament tèrmic, es col·locaran entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos.
Si els panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al
suport resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el sentit del
pendent posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels
gruixos de l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, sempre
que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la
cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior.
Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la
impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent
d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o
quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el
pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos
modificats. Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui
independitzar el impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de utilitzarse sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o
fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema
de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres
factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la
quantitat de peces suficient per garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les
mateixes, així com de la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant,
anirà simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica
com impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar
fermament adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat
exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra
d’aire quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La
cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa
ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a
l’exterior col·locades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les
entrades a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb
obertures contigües. Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les
condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula
aportarà l’aïllant tèrmic necessari.
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la
coberta, l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici.
L’encavalcament de les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col·locació de la
teula sense cap adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes,
rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o
accés a instal·lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres
punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan
les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre suport
de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs,
careners, vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de
passada d’aigua comprès entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha
d’excedir el 49%. Ha d’existir la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les
plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules
corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus
diferents formats resulta imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates
d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades paral·lelament al
ràfec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa
manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules
planes i mixtes fixades mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de
l’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per
evitar el guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i
insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de
la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de
regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25
mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i
els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in
situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de
sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera
que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a
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l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons
de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran
de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan
s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan
el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de
tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés,
els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El
¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents
mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals
s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3.
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in
situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada.
Quan la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de
l’aiguavés, els elements de protecció han de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de
la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el
ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements
de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació
entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han
de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal
superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció
o en una trobada de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del
aiguavés que estiguin en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part
inferior del lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim,
des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més
de 25 m, o quan entre les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció
de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, Taulers,
Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons.
Amidament i abonament
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els
solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, protecció
durant les obres i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons.
Verificació
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores.
Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el
bon funcionament d’aquests.
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc
segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els
obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993.
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència en front al foc. RD 312/2005.
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI.
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82.
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i edificis.

Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79.
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79.
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004.

UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos.
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación

1.1 Pintures ignífugues intumescents
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de
l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.
Execució
Condicions prèvies
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la
textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts
descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions : les temperatures
inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els
treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre
suports molt freds ni sobreescalfats.
Fases d’execució
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o
de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir
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d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de
pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva
conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir
una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.
Control i acceptació
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.
Amidament i abonament
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LÍQUIDS
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR,
Protecció enfront del soroll.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según
norma UNE 127010:1995 EX.

UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.
Peces d'acer galvanitzat:
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
Canal exterior d'acer galvanitzat:
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
Sobre llit d'assentament de formigó:
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE
EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
1.1 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà
de ser sempre separativa en pluvials i negres.

Components
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons
sifònics.
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o
polipropilè.
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat.
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de
coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica.
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb
vàlvules d’aireació-ventilació.
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces
de ceràmica.
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics.
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes.
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges.
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Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió
a la xarxa de sanejament.
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per
absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Tancaments hidràulics.
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus,
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada
sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la
reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar
sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de
la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons
sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat
s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans
s'ha d'humitejar la superfície.
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les
característiques de l'element.
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia
entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per
mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el
sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es
protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10
plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de
desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2.
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no
s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa,
zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE.
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de
fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química.
Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha
de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar
col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible
amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han
d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600
cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc,
alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de
ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense
estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure,
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament
entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte
amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament
ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució:
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
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Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ±
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total.
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les
filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors
han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1
cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la
fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que
no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i
no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La
base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de
fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar
amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a
pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa
acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ±
5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la
reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el
bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé
produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el
bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides pel material.
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm.
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa
sifònica ha de quedar cobert per la tapa.
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació
elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de
quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des
de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament
estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions
s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de
ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies
d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la
vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les
unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer
sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els
protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
Control i acceptació
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels
canals, baixants i xarxa de ventilació.
Verificacions
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i
comprovació dels tancaments hidràulics.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules.
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES

___________________, ____ de _________________ del 20___
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EXCLUSIÓN PARCIAL DE OBLIGACIONES (Plan de Trabajo, Inscripción en
RERA, vigilancia de la salud, registros de datos y archivo de
documentación).
7.1.

Ámbito

7.2.

Condiciones de exposición
7.2.1. Exposiciones esporádicas de los trabajadores
7.2.2.

7.3.

Intensidad de la exposición baja y que los resultados de la
evaluación de la exposición indiquen claramente que no se
sobrepasará el valor límite.

Actividades
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7.3.1. Actividades cortas y discontinuas de mantenimiento sobre
materiales no friables.
7.3.2. Retirada sin deterioro de materiales no friables
7.3.3. Encapsulado y sellado de materiales en buen estado que
contengan amianto, siempre que estas operaciones no
impliquen riesgo de liberación de fibras.
7.3.4. Vigilancia y control del aire y toma de nuestras para detectar
la presencia de amianto en un material determinado.

8.

9.

CRITERIOS D E INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 11.1.b DEL RD 396/2006:
FINALIZACIÓN Y CIERRE DE LOS TRABAJOS CON AMIANTO.
8.1.

Para trabajos con materiales no friables:

8.2.

Para trabajos con materiales friables

TRAMITACIÓN DE RESOLUCIONES, INFORMES Y DATOS.
9.1.

RERA.

9.2.

Planes de Trabajo Específicos

9.3.

Planes de Trabajo Específicos Análogos.

9.4.

Planes de Trabajo Genéricos (Generales o Únicos).

9.5.

Requerimiento para la subsanación de errores.

9.6.

Resolución.

9.7.

Evaluación de la exposición al amianto. (Anexo IV del R.D.
396/2006)

9.8.

Vigilancia de la salud. (Anexo V del R.D. 396/2006)

9.9.

Informe semestral a la Dirección
Cooperativismo y Economía Social.

General

de

Trabajo,

9.10. Transmisión de información al Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
10. CONTENIDO DE UN PLAN DE TRABAJO CON AMIANTO O PRODUCTOS
QUE LO CONTENGAN.
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MANUAL PARA LA GESTION DE LOS PLANES DE TRABAJO CON AMIANTO O
MATERIALES QUE LO CONTENGAN

1

OBJETO DEL R.D. 396/2006
El R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto, adapta la normativa española a la comunitaria, evitando la disfunción y
complejidad anteriores.

2

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este R.D. es de aplicación a todas las operaciones y actividades en las que los
trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de
amianto o de materiales que lo contengan.

3

CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL
AMIANTO
El R.D. estructura los trabajos con riesgo de exposición al amianto en cuatro
grupos, según el nivel previsible de exposición al amianto, y para cada uno de los
grupos define las medidas organizativas y técnicas que deben ser exigidas.

3.1

Con objeto de evitar exposiciones inadmisibles al amianto, el R.D. prohíbe las
actividades que exponen a los trabajadores a las fibras del amianto en:
-

la extracción del amianto

-

la fabricación y la transformación de productos de amianto

-

la fabricación y transformación de productos que contienen amianto
añadido deliberadamente.

3.2

Para las actividades permitidas que conllevan un elevado nivel previsible de
exposición a amianto, el R.D. define un conjunto de requisitos que vertebraremos
alrededor de la exigencia de un Plan de Trabajo Especifico.

3.3

Si el nivel previsible de exposición y el riesgo inherente al amianto se minoran
respecto al antes establecido, se minorarán los requisitos exigidos, y estos los
estructuraremos alrededor de exigir un Plan de Trabajo Genérico (o único).

3.4

Cuando se trate de exposiciones esporádicas de los trabajadores y tales que la
intensidad de las exposiciones sean notablemente bajas, no será preciso la
elaboración de un Plan de Trabajo, eximiendo, con él, de determinados requisitos
inherentes a los trabajos con amianto: vigilancia de la salud de los trabajadores,
inscripción en RERA, registro de datos de exposición y archivo de documentación
especifica.
Dentro de este grupo de trabajos en los que no se precisa Plan de Trabajo, podemos
considerar aquellas actividades en las que no es posible la medición de la
concentración de fibras de amianto en el aire del puesto de trabajo.

3.5

Por último, dentro de las actividades permitidas que conllevan un elevado nivel
previsible de exposición a amianto, y para las que se exige un Plan de Trabajo
Específico, nos encontramos con actividades que se repiten en el tiempo y que
exigen Planes de Trabajo Específicos coincidentes en muchos de sus contenidos.
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Estos planes de trabajo específicos análogos sucesivos, pueden remitirse a lo
señalado en los planes anteriormente presentados ante la misma autoridad laboral
respecto a aquellos datos que se mantienen inalterados, y cuando los contenidos de
sus apartados e, f, g, h, i y j, al menos, sean idénticos a los de otro Plan de Trabajo
Específico anterior presentado a la misma autoridad laboral, y así quede
expresamente manifestado en el plan presentado, será clasificado como Planes de
Trabajo Específico Análogo a otro anterior, repercutiendo ello en su tiempo de
tramitación.
Los contenidos de los apartados antes citados, artículo 11.2 del R.D. 396/2006, son:
e) Relación nominal de los trabajadores implicados directamente en el trabajo
o en contacto con el material conteniendo amianto, así como categorías
profesionales, oficios, formación y experiencia de dichos trabajadores en los
trabajos especificados.
f) Procedimientos que se aplicarán y las particularidades que se requieran
para la adecuación de dichos procedimientos al trabajo concreto a realizar.
g) Las medidas preventivas contempladas para limitar la generación y
dispersión de fibras de amianto en el ambiente y las medidas adoptadas para
limitar la exposición de los trabajadores al amianto.
h) Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores, especificando
las características y el número de las unidades de descontaminación y el tipo de
modo de uso de los equipos de protección individual.
i) Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que se
encuentren en el lugar donde se efectúe el trabajo y en su proximidad.
j) Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos a
los que están expuestos y las precauciones que deben tomar.
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4

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO
Adicionalmente, el R.D. define las obligaciones del empresario, que, entre otras,
son:
1 – la inscripción de la empresa en el RERA
2 – la gestión de los Planes de Trabajo
3 – la evaluación y el control del ambiente de trabajo
4 – la vigilancia de la salud de los trabajadores
5 – la adopción de determinadas medidas técnicas y organizativas
6 – la protección individual de las vías respiratorias y la higiene individual
7 – la gestión y archivo de los datos
8 – la consulta y participación de los trabajadores
9 – la formación de los trabajadores
10 – la información de los trabajadores

5

RERA: REGISTRO DE EMPRESAS CON RIESGO DE AMIANTO

5.1

¿Quién se debe inscribir?
Se debe inscribir toda empresa incluida en el ámbito de aplicación del RD 396/2006.
Este alcanza todas aquellas operaciones y actividades en las que los trabajadores
estén expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan, o sean
susceptibles de estar expuestos, y especialmente las descritas en el artículo 3.1 del
mencionado RD 396/2006.
Tienen consideración especial las actividades que se incorporan de forma explícita en
el ámbito de aplicación de la norma, y así las tareas de mantenimiento y reparación
que impliquen riesgo de desprendimiento de fibras de amianto por la existencia y
proximidad de materiales con amianto y los vertederos autorizados para residuos de
amianto.
Como criterio general, se debe inscribir en el RERA toda empresa que realice trabajos
con amianto, es decir, aquella en la que sus trabajadores realicen operaciones que
impliquen la manipulación de amianto o de materiales que contienen amianto (MCA).

5.2

¿Dónde se debe inscribir?
La empresa debe darse de alta en el RERA de las Direcciones Territoriales de Empleo
y Trabajo de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (DTET) del territorio
donde radiquen sus instalaciones principales.
Las empresas inscritas en el RERA en la fecha de entrada en vigor del RD 396/2006,
no deben cumplimentar la nueva ficha de inscripción de su anexo III; se conserva la
validez del registro actual. Las empresas que en la citada fecha estén inscritas en más
de un RERA, deberán regularizar su inscripción en uno solo.

5.3

¿Cómo se debe inscribir?
Presentando en la Dirección Territorial de Empleo y Trabajo (DTET) la ficha del Anexo
III del RD 396/2006, debidamente cumplimentada, por quintuplicado ejemplar.
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5.4

Número de RERA
Es el número que la Dirección Territorial de Empleo y Trabajo asigna a cada empresa
que, debiendo inscribirse en el RERA, lo solicita.

5.5. Actualización del RERA
Las empresas que en la fecha de entrada en vigor del RD 396/2006, están inscritas a
más de un RERA, optarán por su única inscripción en el registro del territorio donde se
encuentra su sede social principal.

6
6.1

PLANES DE TRABAJO
Presentación y autorización

6.1.1 ¿Quién lo debe presentar?
La empresa que vaya a realizar trabajos con amianto, es decir, aquella en la que sus
trabajadores realicen las operaciones que impliquen la manipulación de amianto o de
materiales que lo contienen en edificios, aparatos e instalaciones, y especialmente las
empresas con actividades descritas en el artículo 3.1 del mencionado RD. Dicha
empresa debe estar dada de alta en el RERA del territorio que le corresponda. (Véase
el apartado 5.2).
En el artículo 3.2 del RD 396/2006 se establecen excepciones al criterio general de
presentación de plan de trabajo. Para su interpretación véase el apartado 7 de este
documento.
6.1.2 ¿Dónde se debe presentar?
El plan de trabajo especifico y el plan de trabajo específico análogo a otro anterior
se debe presentar ante la Dirección Territorial de Empleo y Trabajo (DTET)
correspondiente al centro de trabajo donde se tengan que realizar las actividades, es
decir donde se tenga que aplicar el plan.
El plan de trabajo de carácter general (plan genérico) se debe presentar ante la
Autoridad Laboral correspondiente al territorio donde la empresa figure inscrita en el
RERA.
En consecuencia, cada Dirección Territorial de Empleo y Trabajo (DTET) sólo aceptará
planes genéricos de las empresas inscritas en el RERA de su competencia.
6.1.3 ¿Cuándo se debe presentar?
Dado que el plazo de la Autoridad Laboral para emitir resolución y notificarla es de 45
días hábiles, a contar desde la fecha en que la solicitud y el plan de trabajo completo
hayan entrado en el registro de la Dirección Territorial de Empleo y Trabajo (DTET)
competente, la empresa debe presentar el plan de trabajo con un mínimo de 45 días
hábiles de antelación a la fecha prevista de inicio de los trabajos.
El plan de trabajo presentado se considerará aprobado por silencio administrativo si se
sobrepasa el plazo mencionado de notificación.
6.1.4 ¿Cómo se debe presentar?
El contenido de plan de trabajo debe incluir todos los aspectos establecidos en el RD
396/2006.
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Los planes posteriores al primer plan aprobado a partir de la entrada en vigor del RD
396/2006 que presente la misma empresa, se pueden remitir a lo que señalan los
anteriores en relación a los datos que se mantengan inalterados respecto a los
presentados a la misma Autoridad Laboral de la provincia.
En el supuesto del que el territorio de inscripción en el RERA y el de presentación del
plan de trabajo no coincidan, la empresa que vaya a realizar los trabajo debe
presentar, junto al plan de trabajo, fotocopia de la inscripción en el RERA del territorio
de su sede principal.
6.1.5 Número de Plan
El plan de trabajo con amianto se debe numerar por la Dirección Territorial de Empleo
y Trabajo (DTET) que lo aprueba.
6.1.6 Resoluciones de autorización
1 Planes específicos
En la Resolución de autorización se debe hacer constar la obligatoriedad de la
empresa de comunicar, por fax, el inicio de los trabajos al Centro Territorial de
Seguridad y Salud en el Trabajo (CTSST), a la Dirección Territorial de Empleo y
Trabajo (DTET) y a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS)
(se deben facilitar los correspondientes números de fax), con una antelación
mínima de tres días laborables.
En la Resolución de autorización se debe recordar a la empresa que, cuando sea
preceptiva la evaluación del riesgo, en el plazo de un mes desde la finalización de
los trabajos, debe remitir a la DTET copia de la ficha con el registro de datos de la
evaluación de la exposición de los trabajadores en los trabajos con amianto (Anexo
IV del RD 396/2006), e información sobre el laboratorio que analiza las muestras
(con justificación de su acreditación), la persona que determina la estrategia de
muestreo y la persona que ha tomado físicamente las muestras (con justificación
de la formación en prevención de riesgos laborales de ambos).
La comunicación de inicio de los trabajos contendrá el número del plan aprobado,
la localización del Centro de Trabajo, con dirección completa y plano de situación,
la fecha y hora de inicio y horario de los trabajos, y las modificaciones en la
relación de trabajadores o del recurso preventivo (con justificación de su formación
y aptitud médica) respeto de los referenciados en el plan de trabajo aprobado y se
debe hacer antes del comienzo de los trabajos, con una antelación mínima de tres
días hábiles.
2 Planes genéricos
En la Resolución de autorización se debe hacer constar la obligatoriedad de la
empresa de comunicar, por fax, el inicio de los trabajos al Centro Territorial de
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la Dirección Territorial de Empleo y Trabajo
(DTET) y a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (se deben
indicar los correspondientes números de fax) de la Provincia donde radiquen los
trabajos. Esta comunicación identificará a la empresa promotora o contratista que
subcontrate los trabajos con amianto y contendrá el número del plan, dirección del
lugar donde se efectuarán los trabajos con plano de situación, descripción y
dimensión de los trabajos, fecha de inicio y el horario de los trabajos y
modificaciones en la relación de trabajadores y/o del recurso preventivo (con
justificación de su formación y aptitud médica) respeto de los referenciados en el
plan de trabajo genérico, y se hará con una antelación mínima de tres días hábiles,
salvo en los casos de emergencia, en los que la comunicación se debe hacer tan
pronto como sea posible, y siempre antes del momento del comienzo de los
trabajos.
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En la Resolución de autorización también se hará constar que la empresa, en el
plazo de un mes desde la finalización de los trabajos, debe remitir a la DTET copia
de la ficha con el registro de datos de la evaluación de la exposición de los
trabajadores en los trabajos con amianto (Anexo IV del RD 396/2006), la
información del laboratorio que analiza las muestras (con justificación de su
acreditación), la persona que determina la estrategia de muestreo y la persona que
ha tomado físicamente las muestras (con justificación de la formación en
prevención de riesgos laborales de ambos), en todos los casos que sea preceptiva
la evaluación del riesgo.
Si el Plan Genérico hubiese sido aprobado por una autoridad laboral externa a la
Comunitat Valenciana, por estar la empresa registrada en RERA fuera de nuestro
ámbito autonómico, la empresa deberá presentar en la Dirección Territorial de
Empleo y Trabajo (DTET) competente donde radiquen los trabajos sendas copias
del Plan de Trabajo, acompañadas de copia auténtica o autentificada de la
inscripción de la empresa en el Registro RERA, para su traslado al Centro
Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo (CTSST) y a la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). Posteriormente, la empresa deberá
comunicar, por fax, el inicio de los trabajos al Centro Territorial de Seguridad y
Salud en el Trabajo (CTSST), a la Dirección Territorial de Empleo y Trabajo (DTET)
y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de la provincia donde
radique el centro de trabajo. Esta comunicación identificará a la empresa promotora
o contratista que subcontrata los trabajos con amianto y contendrá el número del
plan, dirección del lugar donde se efectuarán los trabajos con plano de situación,
descripción y dimensión de los trabajos, fecha de inicio y el horario de los trabajos
y modificaciones en la relación de trabajadores y/o del recurso preventivo (con
justificación de su formación y aptitud médica) respecto de las referenciados en el
plan de trabajo genérico, y se hará con una antelación mínima de tres días hábiles,
salvo en los casos de emergencias, en los que la comunicación se debe hacer tan
pronto como sea posible, y siempre antes del momento del comienzo de los
trabajos.
Con objeto de facilitar la comunicación del inicio de los trabajos, la Dirección
Territorial de Empleo y Trabajo (DTET), al confirmar la recepción del Plan de
Trabajo y de la ficha de inscripción en RERA, facilitará a la empresa los fax
necesarios para la referida comunicación de inicio de trabajos.
6.2

Aplicación de los Planes Genéricos
A. La posibilidad de presentación de planes genéricos para trabajos con riesgo de
amianto por parte de las empresas, está incluida en el artículo 11.4 del RD
396/2006 que establece “Cuando se trate de operaciones de corta duración con
presentación irregular o no programables con antelación, especialmente en los
casos de mantenimiento y reparación, el empresario puede sustituir la presentación
de un plan de trabajo por cada tarea por un plan único, de carácter general,
referido al conjunto de estas actividades, en el que se incluyan las especificaciones
que se deben tener en cuenta en el desarrollo del conjunto de las operaciones”.
Los requisitos de las actividades para que se puedan contemplar en planes de
trabajo genéricos son que se trate de operaciones de corta duración con
presentación irregular o que no sean programables con antelación.
Referente a los trabajos poco importantes de mantenimiento y reparaciones, se
consideran como a tales las sustituciones de juntas, zapatas de freno y embragues,
las operaciones de mantenimiento de instalaciones eléctricas, etc. Estos trabajos,
presentados además de forma irregular o como operaciones no programables,
pueden ser admitidos en un plan genérico.
8
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Ante situaciones de emergencia, como puede ser la retirada de escombros y
materiales con fibrocemento tras un incendio, donde el riesgo de emisión de fibras
al ambiente hace necesaria una rápida actuación, será preciso que la empresa que
intervenga disponga de un plan genérico para la recogida de escombros y
materiales de fibrocemento en operaciones no programables con antelación por
casos de emergencia, y éste se encuentre aprobado por la Autoridad Laboral,
independientemente de la duración de los trabajos, que debe ser la menor posible.
El criterio de corta duración para aplicar planes de trabajo genéricos es limitarlos
a las operaciones que cumplan conjuntamente, las siguientes condiciones:
1.- Ser ejecutados, en su totalidad, en una jornada laboral.
2.- Dedicación máxima de 4 horas por trabajador, para todas las operaciones
incluidas en el plan de trabajo.
3.- Tiempo máximo de trabajo: 16 horas entre todos los trabajadores,
considerando todas las operaciones contempladas en el plan de trabajo.
4.- Limitación adicional particular para el caso de desmontaje y retirada de
placas de fibrocemento:
1) superficie total máxima, 100 m2 de placas.
2) lugar de trabajo: naves y locales vacíos.
El criterio de presentación irregular está asociado a trabajos cuya finalidad no es
intervenir en materiales que contienen amianto (MCA), sino a trabajos en los que la
presencia de MCA ha sido circunstancial y no previsible, tales como:
Retirada de pequeñas cantidades de materiales no friables (trozos de
tubería, placas sueltas, otros elementos de fibrocemento, etc.) en obras de
construcción.
Intervenciones en cubiertas y paramentos de fibrocemento para la fijación
de instalaciones de aire acondicionado, líneas de vida, etc.
Trabajos no programables con antelación son los trabajos en situaciones de
urgencia y emergencia, tales como:

•

Reparación de redes de abastecimiento de aguas.

•

Demoliciones tras incendio.

•

Análisis y ensayos para identificar materiales con amianto.

•

Estudios de identificación de materiales con amianto.

•

Tomas de muestras de materiales para detectar la presencia de
amianto.

•

Recogida y transporte de residuos y MCAS abandonados (fuera de
uso).

•

Reparación, y sustitución en su caso, de bajantes de aguas de
fibrocemento.

•

Reparaciones
en
instalaciones
industriales
(reparación
calorifugados, reparación de tuberías, sustitución de válvulas, etc.)

de
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B. Los planes de trabajo genéricos exigen la definición de procedimiento con
metodología de trabajo especifica y concreta y solo amparan la realización de las
operaciones que describen.
Los planes genéricos de trabajo se deben actualizar si cambian significativamente
las condiciones de ejecución.
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7

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 3.2 DEL RD 396/2006:
EXCLUSIÓN PARCIAL DE OBLIGACIONES (Plan de Trabajo, Inscripción en
RERA, vigilancia de la salud, registros de datos y archivo de documentación).

7.1

Ámbito
En el artículo 3.1 del mencionado RD 396/2006 se determina su ámbito de aplicación.
En general el Real Decreto es aplicable a las operaciones y actividades en las que los
trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de
amianto, y se relacionan los trabajos y actividades para los que es especialmente
aplicable.
En el artículo 3.2 del mencionado RD 396/2006 se establece que siempre que se
cumplan las siguientes condiciones de exposición:
-

exposiciones esporádicas de los trabajadores,

-

que la intensidad de estas exposiciones sea baja y,

-

que los resultados de la evaluación de la exposición indiquen claramente que
no se sobrepasará el valor límite,

no son de aplicación los artículos, 11 (Plan de trabajo), 16 (Vigilancia de la salud), 17
(RERA) y 18 (Registro de datos y archivo de documentación), en las siguientes
actividades:
a) Actividades cortas y discontinuas de mantenimiento con materiales no friables.
b) Retirada sin deterioro de materiales no friables.
c) Encapsulamiento y sellado de materiales en buen estado que contengan
amianto, siempre que estas operaciones no impliquen riesgo de liberación de
fibras, y
d) En la vigilancia y control del aire y en la toma de nuestras para detectar la
presencia de amianto en un material determinado.
Solo se exceptúa la aplicación de los artículos mencionados, 11, 16, 17 y 18; eso no
exime del cumplimiento del resto de los artículos del RD 396/2006 que son de
aplicación, entre los que se deben resaltar el artículo 5 (evaluación y control del
ambiente de trabajo), el 13 (formación de los trabajadores), el 14 (información de los
trabajadores) y el 15 (consulta y participación de los trabajadores).
7.2

Condiciones de exposición

7.2.1 Exposiciones esporádicas de los trabajadores
La exposición a un agente químico se define como: “la presencia del agente
químico en el puesto de trabajo que implica el contacto de éste con el trabajador,
normalmente por inhalación o vía dérmica” (RD 374/2001 Agentes Químicos).
Hay que entender exposición esporádica como ocasional y no relacionada con
otros antecedentes de exposición.
7.2.2 Intensidad de la exposición baja y que los resultados de la evaluación de la
exposición indiquen claramente que no se sobrepasará el valor límite.
La intensidad de la exposición hace referencia a la concentración de fibras de
amianto a la que está o puede estar expuesto al trabajador.
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El valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) para el amianto en España
se establece en 0,1 f/cc (fibras por centímetro cúbico), medidas como una media
ponderada en el tiempo para un período de 8 horas (artículo 4 RD 396/2006).
En el documento “Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en
España, 2006”, se indica que, para aquellos agentes químicos que tienen asignado
un valor VLA-ED, pero no un valor límite ambiental de corta exposición (VLA-EC),
se establece el producto 3xVLA-ED como el valor que no debe superarse durante
más de 30 minutos en total a lo largo de la jornada de trabajo, no pudiéndose
sobrepasar en ningún momento el valor 5xVLA-ED. Su aplicación para el amianto
indica que no se puede superar el valor de 0,3 f/cc durante más de 30 minutos en
total a lo largo de la jornada de trabajo, ni 0,5 f/cc en ningún momento de la misma.
Todos estos valores hacen referencia a valores límite, es decir concentraciones
máximas aceptables, por lo que una concentración baja debe estar alejada de
estos valores. El criterio de intensidad baja sería del 10% de estos valores, que
como mínimo implicará concentraciones inferiores a 0,05 f/cc, como el valor que no
se puede sobrepasar en ningún momento de la jornada laboral.
Se toma como referencia (para un pequeño número de muestras) el que se indica
en la Guía Técnica del RD 374/2001 sobre Agentes Químicos que considera que si
el resultado de dividir la exposición diaria (ED) por VLA-ED es inferior o igual a 0.1,
entonces es improbable que se supere el valor límite en cualquiera jornada.
En aquellas situaciones en las que no sea posible la medición de la
concentración de fibras de amianto en el aire del puesto de trabajo, hay que
entender que la intensidad de la exposición es baja y no se sobrepasan los valores
límite cuando se asegure que el procedimiento de trabajo empleado garantiza la no
emisión de fibras de amianto al ambiente. Es decir, cuando se cumpla de manera
simultánea que:
-

Se dispone de un método escrito adecuado en el puesto de trabajo, con la
secuencia de las operaciones a realizar y la forma de llevarlo a cabo; así
como de un procedimiento de control de su correcta aplicación (Evaluación
del riesgo).

-

Se utilizan equipos de trabajo (máquina, aparato, instrumento…) que no
emitan o que reduzcan a mínimos la posible emisión de fibras de amianto
al ambiente.

-

Además se debe cumplir con el resto de obligaciones del RD 396/2006,
como:
•

Señalizar el puesto de trabajo de manera adecuada, según RD
485/97

•

Los trabajadores deben disponer de los equipos de protección
individual adecuados.

•

Justificar la información y formación de los trabajadores sobre el
método de trabajo aplicado.

•

Justificar que los trabajadores o sus representantes han sido
consultados sobre el método de trabajo y sobre las medidas de
prevención necesarias para la realización de los trabajos con
amianto o con materiales con amianto.

12
Hash: Y6q+LrRyYAwFKPjOSu4kSNelNEk=

7.3

Actividades

7.3.1 Actividades cortas y discontinuas de mantenimiento sobre materiales no
friables.
Por actividad corta se entiende, aquella actividad que cumple las tres condiciones
siguientes:
-

Todas las operaciones se deben realizar en una única jornada de trabajo.

-

Con una duración máxima de 4 horas por trabajador, en todas las
operaciones incluidas en el plan.

-

Con una suma total de horas trabajadas entre todos los trabajadores,
considerando todas las operaciones contempladas en el plan de trabajo, de
16 horas como máximo.

Por actividad discontinua se entiende aquella que se realiza de forma interrumpida o
intermitente.
Material no friable es aquel en el que las fibras de amianto están fuertemente
retenidas en la matriz, no pueden ser disgregado manualmente, necesitando para ello
la intervención de herramientas.
7.3.2 Retirada sin deterioro de materiales no friables
Hay que entender dentro de este apartado el material con amianto en estado íntegro
y que no esté instalado, por ejemplo: los tiestos de fibrocemento sin anclaje, las
placas de fibrocemento almacenadas, los depósitos de fibrocemento sin conexiones
de canalizaciones y sin anclaje.
La retirada de material con amianto instalado implica la posibilidad de deterioro del
mismo, por lo tanto, queda fuera de este apartado.
7.3.3 Encapsulado y sellado de materiales en buen estado que contengan amianto,
siempre que estas operaciones no impliquen riesgo de liberación de fibras.
Este apartado se aplica sobre materiales friables y no friables.
7.3.4 Vigilancia y control del aire y toma de nuestras para detectar la presencia de
amianto en un material determinado.
Este apartado se aplica sobre materiales friables y no friables.
Hay que recordar que en exposiciones no esporádicas, como en una actividad
habitual de vigilancia y control del aire y toma de nuestras para detectar la presencia
de amianto en un material determinado, no puede ser de aplicación este apartado

8

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 11.1.b DEL RD 396/2006:
FINALIZACIÓN Y CIERRE DE LOS TRABAJOS CON AMIANTO.
Con el fin de asegurar de que no existen riesgos debidos a la exposición al amianto en
el puesto de trabajo, una vez acabados los trabajos de derribo o de retirada, será
necesario que:

8.1

Para trabajos con materiales no friables:
Trabajos de retirada de amianto previos al posterior derribo: será suficiente una
limpieza esmerada de la zona de trabajo.
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Trabajos de retirada de amianto en locales que no han de ser derribados: hay
que realizar una evaluación ambiental con el fin de determinar si es necesario limpiar
cuidadosamente la zona de trabajo, la que se realizará con aspiración dotada de filtros
absolutos.
Es necesaria una limpieza esmerada por aspiración con filtros absolutos cuando la
evaluación ambiental, realizada de acuerdo con el anexo E, apartado 2.3, del Método
MTA/MA-051/A04, de una concentración superior a 0.01 f/cc.
8.2 Para trabajos con materiales friables
Dada la peligrosidad de estos tipo de trabajo, el método de trabajo debe incluir un
procedimiento de garantía de limpieza del ambiente de trabajo, y una evaluación
ambiental, realizada de acuerdo con el anexo E, apartado 2.3 del Método MTA/MA051/A04, que establece que una vez finalizados los trabajos no se puede retirar el
aislamiento de la zona si la concentración es superior a 0.01 f/cc.

9

TRAMITACIÓN DE RESOLUCIONES, INFORMES Y DATOS.

9.1 RERA.
Las Direcciones Territoriales de Empleo y Trabajo (D.T.E.T.) deben facilitar, al INSHT,
a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), al Centro Territorial de
Seguridad y Salud en el Trabajo (CTSST) de su territorio copia de la ficha de
inscripción de la nueva alta y comunicación de la baja en el RERA cada vez que se
produzca una modificación en el registro, durante el mes siguiente a su inscripción o
baja.
9.2 Planes de Trabajo Específicos
El plan de trabajo con riesgo de exposición al amianto lo recibe la Dirección Territorial
de Empleo y Trabajo (D.T.E.T.) correspondiente al centro de trabajo donde se tengan
que realizar las actividades, es decir, donde se tenga que aplicar el plan, y debe pedir
informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y al Centro Territorial de
Seguridad y Salud en el Trabajo (CTSST) de su provincia.
En el plazo máximo de quince días la ITSS y el CTSST deben remitir a la DTET los
mencionados informes.
La DTET debe notificar a la empresa su resolución sobre el plan presentado, antes de
45 días a contar desde el día de la entrada a su registro. La resolución que apruebe el
Plan de Trabajo recordará que el Plan de Trabajo debe permanecer en el Centro de
Trabajo donde se realicen los trabajos con MCA durante todo el tiempo de trabajo.
La DTET debe enviar al INSHT copia de las resoluciones de autorización de planes de
trabajo con amianto aprobadas en el trimestre natural anterior, durante el primer mes
del trimestre siguiente.
La DTET debe enviar copia de la resolución de autorización del plan de trabajo a la
Autoridad Laboral del territorio donde figure registrada en el RERA la empresa que lo
presenta, durante el mes siguiente al que se dicta la resolución.
La DTET debe enviar sendas copias de la resolución sobre el plan de trabajo a la ITSS
y al CTSST de su territorio. Con objeto de poder efectuar el seguimiento de los
trabajos, en las resoluciones favorables, estas remisiones serán simultáneas a la
notificación a la empresa.
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9.3

Planes de Trabajo Específicos Análogos.
El Plan de Trabajo Específico análogo a otro anterior lo recibe la Dirección Territorial
de Empleo y Trabajo (DTET) correspondiente al centro de trabajo en el que se tenga
que aplicar el plan. En el documento de presentación se manifestará que es análogo a
otro anteriormente aprobado, que será reseñado, y que tiene en común con aquel los
apartados e, f, g, h, i, y j del artículo 11.2 del RD 396/2006, así mismo cualquier otro
apartado que, adicionalmente, tengan en común.
En el documento de presentación del Plan de Trabajo Específico Análogo a otro
anterior se manifestará la solicitud de su tratamiento como tal en lo relativo a los
tiempos de tramitación.
La resolución que apruebe el Plan de Trabajo Específico Análogo a otro anterior
recogerá detalladamente los siguientes aspectos:
-

su carácter de análogo a otro anterior

-

número de Registro y Título del Plan de Trabajo con Amianto aprobado
anteriormente por la misma Autoridad Laboral con el que el que ahora se aprueba
resulta coincidente en los apartados antes referidos.

-

relación de apartados del artículo 11.2 del R:D. 396/2006 que resultan coincidentes
en ambos planes.

La resolución que apruebe el Plan de Trabajo , ante todo tipo de Plan de Trabajo,
recordará que el Plan de Trabajo debe permanecer en el Centro de Trabajo donde se
realicen los trabajos con MCA durante todo el tiempo de trabajo.
La tramitación de estos expedientes es coincidente con la que corresponde a los
Planes de Trabajo Específicos, con las siguientes variaciones de plazos:
1.- El plazo de respuesta a la DTET por el CTSST y por la ITSS se reduce a 10 días.
2.- La DTET debe notificar a la empresa su resolución sobre el plan presentado antes
de 21 días a contar desde el día de entrada a su registro en la DTET.
9.4

Planes de Trabajo Genéricos (Generales o Únicos).
El Plan de Trabajo de carácter general o único (Plan Genérico) se debe presentar ante
la DTET competente en el territorio donde la empresa figura inscrita en el RERA.
La tramitación de estos expedientes es la establecida para los Planes de Trabajo
Específicos, con las siguientes variantes:

•

La DTET notificará a la empresa su resolución sobre el plan presentado, antes de
45 días a contar desde el día de entrada a su registro, y enviará copia al INSHT.
Sin embargo no remitirá copia de la resolución sobre el plan de trabajo a la ITSS ni
al CTSST de su territorio.

Los Planes de trabajo Genéricos (Generales o Únicos) aprobados por autoridades
laborales de la Comunitat Valenciana y en vigor a la publicación de estas
instrucciones, deberán presentar el expediente actualizado para que sea ratificada la
resolución que lo aprobó.
La no presentación del expediente actualizado, en el plazo de tres meses, supondrá la
caducidad de la referida resolución de aprobación.
9.5

Requerimiento para la subsanación de errores.
El Plan de Trabajo debe contener la información justa y necesaria para el fin previsto,
y es deseable que dicha información esté estructurada conforme a lo establecido por
estas instrucciones con objeto de que facilite el estudio para su aprobación, así como
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las actividades de requerimiento y control de las partes implicadas (empresas,
trabajadores y administración).
Si el Plan de Trabajo careciese de alguna información necesaria para su evaluación, la
Autoridad competente procederá a su requerimiento, quedando en suspenso el
transcurso del plazo para resolver y notificar la resolución, siendo de aplicación lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.
9.6

Resolución.
Las Resoluciones favorables de autorización del Plan de Trabajo por la Autoridad
Laboral pueden recoger aquellas medidas e instrucciones adicionales que estime
necesarias para la eficacia del plan presentado, quedando éstas incorporadas en el
plan de trabajo a los efectos de su seguimiento por la I.T.S.S. y el C.T.S.S.T.

9.7

Evaluación de la exposición al amianto. (Anexo IV del R.D. 396/2006)
Los datos de la evaluación de la exposición a amianto de los trabajadores que han
intervenido en la ejecución del plan de trabajo, recogidos según el modelo de la ficha
del anexo IV, los recibirá la Autoridad Laboral que lo haya aprobado y lo trasladará al
CTSST y a la ITSS.
El CTSST lo estudiará dentro del plazo de un mes y, en caso de detectar
incumplimientos, lo comunicará, con informe, a la ITSS.
Asimismo la DTET, cuando reciba una ficha del anexo IV del RD 396/2006, de una
empresa inscrita en el RERA de otro territorio, remitirá copia de la misma a la
Autoridad Laboral del territorio donde figure registrada en el RERA la empresa,
durante al mes siguiente al que se reciba la documentación.

9.8

Vigilancia de la salud. (Anexo V del R.D. 396/2006)
Según el artículo 18.3 del RD 396/2006, las fichas sobre la vigilancia de la salud de los
trabajadores que han ejecutado planes de trabajo (Anexo V del RD mencionado)
deben ser enviadas por el médico responsable de la vigilancia de la salud a la
Autoridad Sanitaria del territorio donde la empresa esté registrada en el RERA.
Toda la documentación médica sobre la vigilancia de la salud de los trabajadores (en
relación con los riesgos por exposición a amianto) que se reciba en las DTET y CTSST
se enviará a la Autoridad Sanitaria antes citada, lo antes posible, y en cualquier caso,
antes de finalizar el año. En ningún caso se conservarán historiales médicos en las
unidades citadas.

9.9

Informe semestral a la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y
Economía Social.
Con el fin de conocer desde la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral los
datos actualizados del seguimiento del RD 396/2006, la DTET debe enviarle con
periodicidad semestral, los datos siguientes referentes a su territorio:
-

Número de empresas en el RERA.

-

Número total de empresas dadas de alta en RERA en el periodo

-

Número de empresas de baja en el RERA, en el periodo.

Además, ordenados por actividades (demolición, retirada de escombros, desmontaje
de elementos de fibrocemento, mantenimiento, reparación, trabajos con residuos, etc.)
y por tipos (específicos o genéricos):
-

Número de planes de trabajo presentados
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-

Número de planes de trabajo aprobados

9.10 Transmisión de información al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Para el cumplimiento de las funciones que la Ley 31/1995, artículo 8, atribuye al
I.N.S.H.T., las D.T.E.T. remitirán al citado Instituto los siguientes documentos:
1. Copia de las resoluciones de autorización de los Planes de Trabajo con
Amianto.
2. Copia de las fichas de Inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo por
Amianto (RERA).
3. Copia de las Notificaciones de las empresas inscritas en RERA sobre variación
de los datos registrados.
4. Copia de las Fichas de Registro de Datos de la Evaluación de la Exposición en
los trabajos con Amianto.
Las resoluciones autorizadas durante cada trimestre natural y las copias de la Fichas
de Inscripción en RERA, las copias de las notificaciones de Variación de los datos
registrados en RERA y las copias de las Fichas de Registro de Datos de Evaluación
de la Exposición recibidas durante cada trimestre natural serán remitidos al INSHT por
la DTET durante el primer mes del trimestre siguiente.
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10

CONTENIDO DE UN PLAN DE TRABAJO CON AMIANTO O PRODUCTOS QUE LO
CONTENGAN
TITULO DEL PLAN DE TRABAJO
Titulo
Tipo (Especifico, Especifico análogo a otro anterior y genérico, general o único)
Número de registro
EMPRESA PROMOTORA
Razón social
Domicilio Social
Teléfono
Fax
Correo electrónico
CIF/NIF
Nº Afiliación a la Seguridad Social
EMPRESA QUE REALIZA EL DESAMIANTADO
Razón Social
Domicilio Social
Teléfono
Fax
Correo electrónico
CIF/NIF
Nº Afiliación a la Seguridad Social
Número de Registro en RERA
Copia del Certificado de Registro en RERA
Modalidad preventiva, detallando los contenidos de los conciertos con Servicios
de Prevención Ajenos.
Recurso/s preventivo/s (nombre, apellidos, DNI y NISS) y justificación de su
formación en P.R.L., que al menos será para ejercer funciones de nivel básico, con
50 horas lectivas.
Solicitante del aprobado del Plan de Trabajo y documento de legitimación
suficiente.
Compromiso de entrega de un ejemplar del Plan de trabajo a los Delegados de
Prevención o, en su defecto, a los representantes de los trabajadores.
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LABORATORIO QUE REALIZA EL ANALISIS (RECUENTO) DE FIBRAS DE
AMIANTO
Razón Social (denominación)
Dirección
NIF
Teléfono
Fax
Correo electrónico
Fecha de la acreditación de idoneidad para el recuento de fibras de amianto otorgada
por la Autoridad Laboral.
EMPRESA GESTORA DE RESIDUOS
Razón Social
Domicilio Social
Teléfono
Fax
Correo electrónico
CIF/NIF
Nº Afiliación a la Seguridad Social
VERTEDERO DE RESIDUOS
Razón Social
Domicilio Social
Situación del vertedero de residuos
CENTRO DE TRABAJO
LUGAR DE TRABAJO (dirección completa)
PLANO DE SITUACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO
Calificación del Plan (Especifico/Genérico)
Técnico responsable de la redacción del plan de trabajo (nombre y apellidos, D.N.I.,
domicilio, teléfono, fax y correo electrónico)
Cualificación del Técnico responsable de la redacción del plan de trabajo: Titulación
Universitaria, acreditado para el desarrollo de las funciones de nivel superior en
prevención de riesgos laborales, especialidad de higiene industrial. Justificación
documental.
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Tarea: descripción del trabajo a realizar, detallando sus operaciones y la secuencia de
éstas.
Se incorporan planos, si procede.
Actividad: demolición, desmontaje, retirada, mantenimiento, reparación, trabajos con
residuos, etc.
Tipo de material a intervenir: amianto proyectado, calorifugados, paneles aislantes,
fibrocemento, amianto-vinilo, ignifugados, textiles, etc.
Forma de presentación del material en la obra.
Friabilidad del material: friable o no friable
Cantidades de amianto o de materiales que lo contengan que se deben manipular
(superficie en m2, volumen, longitud, peso afectado, etc.)
Duración de la ejecución del Plan de Trabajo.
Fecha prevista de inicio de los trabajos. Será confirmada por fax cuando se inicien los
trabajos, con una antelación mínima de tres días hábiles respecto a su inicio.
Número de jornadas-hombre previstas.
Número de trabajadores implicados directamente en el trabajo con amianto o en
contacto con el material que contiene amianto.
Relación de trabajadores implicados (nombre, apellidos, DNI y NISS), categorías
profesionales, oficios, formación y experiencia en tareas con amianto. Justificación
documental de la formación.
Procedimientos que se deben aplicar y las particularidades que se requieren para
adecuar estos procedimientos a la tarea concreta que se debe llevar a cabo.
Eliminación del amianto y de los materiales que lo contengan antes de iniciar las
operaciones de demolición, si resultara posible.
Medidas preventivas previstas para limitar la generación y dispersión de fibras de
amianto en el ambiente y las medidas adoptadas para limitar la exposición de los
trabajadores al amianto (aislamiento de la zona de trabajo, uso de herramientas de
accionamiento manual o de baja rotación, uso de procedimientos húmedos, uso de
sistemas de depresión del aire respecto al exterior, uso de sistemas de confinamiento,
desconexión del sistema de aire acondicionado, uso de sistemas de filtración de agua
etc.).
Equipos utilizados para la protección y la descontaminación de los trabajadores,
con especificación de las características y del número de módulos (compartimentos)
de la unidad de descontaminación y de sus sistemas de descontaminación y filtrado.
Equipos de protección individual (EPI): descripción y normas de utilización. Como
anexo al Plan de Trabajo puede incorporarse información relativa a los manuales de
características y de uso proporcionados por el fabricante, importador o suministrador
(protección respiratoria, trajes con capucha, botas y guantes en función de riesgos
generales, etc.)
Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que estén en el
lugar donde se efectúe la tarea o en su proximidad.
Información dada a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos y las
precauciones que deban adoptar: justificación documental.
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Tratamiento de residuos: medidas y procedimientos para eliminarlos. Indicar el
vertedero.
Evaluación y control del ambiente de trabajo: procedimiento.
Laboratorio especializado y acreditado que analiza las muestras del ambiente de
trabajo.
Técnico que diseña la estrategia de muestreo del ambiente de trabajo: nombre y
apellidos y D.N.I.
Cualificación del técnico que diseña la estrategia de muestreo del ambiente de trabajo:
Titulación universitaria, acreditado para el desarrollo de las funciones de nivel superior
en prevención de riesgos laborales, especialidad de higiene industrial. Justificación
documental.
Persona que toma físicamente las muestras del ambiente de trabajo: nombre y
apellidos y D.N.I.
Cualificación de la persona que toma físicamente las muestras del ambiente de
trabajo: formación en P.R.L., al menos de nivel intermedio. Justificación documental.
Aptitud medico-laboral de los trabajadores para trabajos con riesgo de amianto:
Justificación documental .
Delimitación y señalización de zona de trabajo, recipientes y residuos.
Instalación de Paneles de Advertencia de posible superación del límite de exposición
ambiental para fibras de amianto cuando sea previsible esta situación.
Consulta de los trabajadores para la elaboración del Plan de Trabajo: Justificante
documental firmado por cada uno de los trabajadores o por sus representantes.
Limpieza final del ambiente de trabajo: características de los equipos y descripción
de los procedimientos que deben garantizar la limpieza del ambiente de trabajo una
vez finalizados los trabajos.
ANEXOS DOCUMENTALES

LUGAR Y FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
FIRMA DEL AUTOR DEL PLAN DE TRABAJO

SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
FIRMA DEL SOLICITANTE
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Projecte de substitució de coberta de fibrociment. CEIP J. Maragal 1. P. de la creu 1, St cugat del Vallés
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS
Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988
Adaptat a CTE i EHE-08

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de
Materials, amb la finalitat 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), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en 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 de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves
preceptius, i ordenant d’altres 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 que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de
Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves,
el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del
desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor.
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 30 dies des del moment en que es van encarregar. El
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin
per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat
per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva 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.
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial
Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.
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MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria,
plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del
tipus de material.
IDENTIFICACIÓ
Material:
Situació en projecte i obra:

PINTURA INTUMESCENT
TRASDOS DE COBERTA

Marques, certificacions i altres distintius:
PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)

Valor exigit

Unitats

RE90

---

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)
Classe de reacció al foc:
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CONTROL DE RECEPCIÓ
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control
inclourà:
a) Control de la documentació:
•
•
•

documents d’origen, full de subministrament i etiquetat
certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament,
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:
•
•
•
•

control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al
projecte
reconeixement oficial del distintiu
per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst
es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents,
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent:
•
•

densitat aparent
classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris dels controls.
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COBERTA SANDWICH DE PLANXA D’ACER GALVANITZAT
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria,
plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del
tipus de material.
IDENTIFICACIÓ
Material:
Situació en projecte i obra:

PANELLS SANDWICH ACER
GALVANITZAT LACAT
COBERTA EDIFICI

Marques, certificacions i altres distintius:

SI

PARÀMETRES a CONTROLAR

Valor exigit

Unitats

(segons requeriments del material)
Requeriments Genèrics
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Densitat (ρ)
(1)
Gruix :

(1)

** :

Resistència a la compressió (si s’escau)

(2)

:

3

40
30 AILLANT
0.5 XAPA

Kg/m
mm

NO CAL

KPa

0.65
IMPERMEABLE

W/mºK
adimensional

SI

Sí/No

Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1)
Conductivitat tèrmica (λ) ** :
Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** :
Requeriments de Salubritat (DB HS 1)
Aïllant no hidròfil

(3)

:

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)
Classe de reacció al foc (si s’escau)

(4)

*:

NPD

---

CONTROL DE RECEPCIÓ
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control
inclourà:
a) Control de la documentació:
•
•
•

documents d’origen, full de subministrament i etiquetat
certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament,
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:
•
•
•
•

control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al
projecte
reconeixement oficial del distintiu
per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst
es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents,
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent:
•
•

densitat aparent
classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris dels controls.
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Projecte de substitució de coberta de fibrociment. CEIP J. Maragal 1. P. de la creu 1, St cugat del Vallés

MA ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT
Es troba en document annex a part.
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