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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: 
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 
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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. 

1. 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 remarcà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

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. 

 
 

SISTEMA ESTRUCTURA SISTEMA ENVOLVENT  

SUBSISTEMA FAÇANES 
1 OBERTURES 
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions 

de lluminositat, confort, ventilació i connexió. 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE 1, Demanda energètica; en relació a al 

transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a l’ aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en 
relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB SE-AE, 
Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del 
soroll. 

Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. 

BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i 

cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. 
Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de 



 
Projecte Final de Carrera 
Enginyeria Industrial Projecte construcció nau industrial 
Oriol Nicolau Vila    Plec de condicions 

104 
 

neoprè. 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 7 17-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 

aislamiento y los términos de adaptación al espectro. UNE-EN ISO 7 17-2: Aislamiento al ruido de 
impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

1.1 Fusteries exteriors 
1.1.1 Fusteries metàl·liques 
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus 

mecanismes, col·locades directament sobre l’ obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn 
envidrament. 

Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de 

fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges galvanitzats. Els perfils podran ser d’acer laminats en 
calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 

Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat. 
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, 

estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. 
S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent i 
conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i 
xapes tindran una protecció anòdica de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de 
la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm. 

Control i acceptació 
El subministrador acredita la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els 

requeriments reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color 
uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de 
condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m 
de desguàs. Les unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb 
cargols o reblons a pressió. 

 

Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es fa en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es 

procura que no entri en contacte directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. 
Es procura la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials metàl·lics. Fases 
d’execució 

Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o 

del suport al qual estigui subjecte. 
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la 

protecció contra l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairament fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; 

Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i 
el bastiment: 0,2<0,4cm 

Control i acceptació 
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Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, 
alçades lliures i superfícies de vidre. S’ha de prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe 
amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El 
bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de 
gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb 
ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos 
autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a máxim, i a menys 
de 30 cm dels extrems. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB 
HE i acústics vigents segons NBE-CA-88  

 

Verificació 
Es conserva la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui 

l’envidrament. Per comprovar l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a flux d’aigua durant 8h 
conjuntament amb el conjunt de la façana. 

Amidament i abonament m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part 
proporcional d’ajuts per la seva col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No 
s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments. 

1.2. Envidrament 

1.2.1 Vidres plans 
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i 

qualitats. Forma part de les obertures dels edificis. Els vidres en funció del seu ús i composició es 
classifiquen en: 

Vidre Simple. Envidrament format per una sola fulla de vidre. 
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades 

superficialment o no, suspès amb perfil conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt 
unitari que resti unit en cas de ruptura. 

Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint 
aïllament o control tèrmic, acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres. 

Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic 
de trempat amb més resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic. 

Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats 
intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics. 

Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre 

prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna 
polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i 
de cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara 
amb òxids metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de 
color filtrant: acolorit en massa amb òxids metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles 
i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. Vidre 
de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant 
dipòsit de capa de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre 
imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior laminació de la massa de vidre en fusió. 

Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà 
suportat pels bastiments de la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat 
directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques. 

 
Característiques tècniques mínimes 
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria 

plàstica quedant, en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà 
com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrament antirobatori; quatre en cas 
d’envidrament antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, 
separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil 
separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està 
assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aïllament acústic es 



 
Projecte Final de Carrera 
Enginyeria Industrial Projecte construcció nau industrial 
Oriol Nicolau Vila    Plec de condicions 

106 
 

millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. 
Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la 
radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen 
unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els 
següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una 
capa metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids 
metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions 
infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li 
confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva 
col·locació en claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta. Vidres de seguretat. Vidres que 
han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat, augmentant la seva resistència als esforços 
d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de 
policarbonat. Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes 
fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Antiagressió i antirobatori (impactes intencionats d’objectes 
contundents), Antibala (Impactes de munició d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per 
diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats intumescents o 
gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics. 

Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant massillat total, 
bandes preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil 
continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a 
temperatures entre –10 °C i +80 °C, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui 
constituït el bastidor. 

Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 

capítols: Vidre i Escumes elastomètriques. 

Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb 

tots els ferros muntats. S’ha de col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per 
contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. No 
ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de 
ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície 
reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb 
orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0°C. Quan estigui format per 
dues llunes de diferent gruix, la més prima es col·loca a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. Vidre 
trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessáries per a la seva posada a l’obra i no s’admet 
cap manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el 
vidre i el metall. 

 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances 

perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè 
l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El 
vidre es fixa al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, 
ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats 
al cèrcol o metàl·lics cargolats o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, 
metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el 
cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o 
substitució eventual de la fulla de vidre. 

Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i 
laterals o separadors).  

Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més 
proper al pern en el bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor 
pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels cantons del volum igual 
a L/1. 

Tascons laterals : a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels 
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mateixos i a una distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai 
coincidint amb ells. 

Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segella la unió amb massilles 
elàstiques, bandes preformades autoadhesives o perfils extrussionats elàstics. 

Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix < 
10mm, i alçàries de galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, 
(toleràncies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ? 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm 
(toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràncies de ± 0.5 a ± 1,0mm); 
Vidres amb cambra d’aire de gruix < 20mm, i alçàries de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), 
les franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ?20mm de gruix, i 
alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm 
(toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 
a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a 
l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de 6 a 60mm, 
franquícia lateral amb tolerància de ± 0,5mm i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció 
del seu gruix. 

Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions 
originades per causes químiques, impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els 
vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i variacions de temperatura; ,mecàniques, 
cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus especificat i no 
tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en 
la resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà 
discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la 
resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més 
gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Col·locació correcta dels tascons, 
amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta 
d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta 
de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no 
s'ha de col·locar a l'interior. 

Segellat. Es verifica que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment 
ràpid és de 25 mm2; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 

Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 

Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, 
Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat. 

Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: massillats, bandes 

preformades, etc..., protecció i neteja final. En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament 
superior tant en llargària com en amplària de 3cm. 

1.2.2 Vidres sintètics 
Envidrament format per planxes de policarbonat, metacrilat, etc..., que amb diferents sistemes de fixació, ja 

sigui amb perfils o gomes constitueixen cobertes, lluernaris, claraboies, tancaments verticals, etc..., podent ser 
incolores, translúcides o opaques. 

Components 
Planxes de policarbonat o metacrilat (de colada o d’extrusió), etc..., sistema de fixació i elements de 

tancament d’alumini. 
Característiques tècniques mínimes 
Planxes. Planxes de policarbonat, metacrilat (de colada o d’extrusió), etc... Satisfaran les condicions 

d’alta resistència a l’impacte, aïllament tèrmic suficient, nivell de transmissió de llum, transparència, 
resistència al foc sota pes específic i possible protecció contra radiació ultraviolada. Sistema de fixació. 
Base de ferro encunyat, goma i clips de fixació. 

Element de tancament d'alumini. 
Control i acceptació 
Vidre. Identificació. Se’n presentaran com a mínim 3 mostres. Han de ser plans, sense asprors ni talls a les 

vores i el gruix serà uniforme a tota la seva extensió. Es comprovaran les dimensions d’un 1vidre/ 50 
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envidraments, o 1 per planta, no acceptant-se variacions superiors a 1 mm de gruix ni a 2 mm en la resta de 
dimensions. Distintius: Segell INCE per a materials aïllants. Assaigs: propietats mecàniques, índex d'atenuació 
acústica, característiques energètiques, propietats tèrmiques, reacció i resistència al foc, propietats elèctriques i 
dielèctriques i durabilitat. 

Perfils d'alumini anoditzat. Distintius: Marca de Qualitat “EWAA EURAS”. Assaigs: mesures i 
toleràncies(Inèrcia del perfil), gruix del recobriment anòdic i qualitat del segellat del recobriment anòdic. Lots: 
50 unitats de finestra o fracció. 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que 
es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Es 
comprova el certificat d’origen. 

Execució 
Condicions prèvies 
En l’empanellat de cobertes, es disposaran corretges completament muntades fixades a l'element suport, 

netes d'òxid i imprimada o tractades, si és necessari. En l’empanellat vertical no serà necessari disposar corretges 
horitzontals fins a una càrrega de 100 kN/m2. Es suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de 
l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h. 

Fases d’execució 
Envidrament amb vidre sintètic. L’empanellat ha de col·locar-se de manera que en cap punt sofreixi 

esforços a causa de variacions dimensionals, muntant-se amb una folgança perimetral de 3 mm. Es comprova 
que el vidre sintètic no estigui sotmès a esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del 
suport. La manipulació de les planxes s’efectuarà, sempre que sigui possible, des de l'interior dels edificis, 
assegurant la seva estabilitat amb mitjans auxiliars fins que siguin definitivament fixades. Les planxes es 
muntaran, mitjançant un perfil continu d'amplada mínima de 60 mm, d'acer galvanitzat o alumini, amb la 
interposició d'un material elàstic que garanteixi la uniformitat de la pressió del neoprè o material similar. La 
junta es tancarà per la part superior mitjançant un llistó tapajunts d'acer galvanitzat o alumini amb la interposició de 
dues juntes de neoprè o similar que uniformitzin i constitueixin una banda d'estanquitat. El tapajunts es cargola al 
perfil base mitjançant cargols autoroscants d'acer inoxidable o galvanització disposada cada 35 cm com a 
màxim. Els extrems oberts del panell es tancaran mitjançant un perfil en O d'alumini o amb perfil embotonable 
del mateix material. Diferència de longitud entre les dues diagonals de l’envidrament: cèrcols 2m: ±2,50 mm; 
cèrcols 2m: ± 1,50 mm. 

Control i acceptació Comprovació d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta. 
Verificació Una vegada col·locats es protegiran de projeccions de morter, pintura, etc... La neteja es 

realitza mitjançant aclarits amb aigua que eliminin els elements abrasius, rentant-lo amb aigua i sabó o 
detergents neutres i assecat amb elements suaus.  

No s'utilitzaran espàtules, fulles i altres elements o materials abrasius o corrosius. Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície totalment acabada. Incloent sistema de fixació: massillats, bandes preformades, etc..., 
amb protecció i neteja final. 

 
 

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 3 1.01.2007). 
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 
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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 donin 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 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. 

1.2 Morters 
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 

Components 
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials 

amb mitjans manuals. Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, 
projectat sobre elements superficials o lineals. 

Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i 

sense defectes. A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre 
superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura 
de treball ha de ser > 5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, 
glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir additius al producte 
preparat. 

Fases d’execució 
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del 

revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i la verticalitat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 
m, Aplomat: ± 10 mm/3m. 

Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament 
ha de quedar ben adherit al suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. 
Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a +15 mm. 
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Amidament i abonament m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats 

interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material 
impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  

 

Normes d’aplicació 
Codi Técnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la 

demanda energètica. 
Ecoeficiéncia en els edificis. RD 21/2006. 
RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiéncia energética 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 básic pel 

Procediment básic per la certificació d’eficiencia d’edificis de nova construcció.  
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, 

UNE 104400-5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 
104416:2001, UNE 104421:1995. 

 
3.1 Làmines 
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació 

d’una o vàries membranes. 

Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extrudides de betum 

modificat amb polímers o plastòmers, plaques asfàltiques, làmines de quitrà modificat amb polímers), plàstiques 
(policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè cloro sulfonat) o de cautxú 
sintètic (butil, etc.) 

Característiques tècniques mínimes 
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre 

làmina separadora (PN). Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i 
oxioasfalt (GA), o semi adherides (GS). 

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o 
semiadherides (MS). Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb 
fixacions mecàniques (GF). 

Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb 
armadura de malla de fibra de vidre o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 

Membranes amb làmines de PVC auto protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb 
armadura de malla de fibra de vidre o polièster. Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de 
polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nòduls, amb o sense un geotèxtil incorporat. 

Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 

Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambient t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli 

sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La 
superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni 
ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. 


