
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ 
PROJECTE FINAL DE GRAU 

 
 
 
 
 
 

PROJECTE EXECUTIU FASE II: ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L’AMETLLA DE 
MEROLA DE PUIG-REIG 

 
 
 
 
 
 

ANNEX 2 
 
 

DOC. III PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 

 
 
 
 
  Projectista/es: VANCELLS PRAT, ÀNGEL   

  Director/s: BOSCH PRAT, MIREIA  

  Convocatòria: OCTUBRE 2010  

 

 

 



 

 

 
 
 



Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola                              -1- 
Vancells Prat, Àngel 

                  III  Plec de condicions 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC III. PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-2-         Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola
                                                                               Vancells Prat, Àngel 
 

III  Plec de condicions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola                              -3- 
Vancells Prat, Àngel 

                  III  Plec de condicions – Índex plec de condicions 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC III. PLEC DE CONDICIONS 
 

ÍNDEX PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 



-4-         Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola
                                                                               Vancells Prat, Àngel 
 

III  Plec de condicions – Índex plec de condicions 
 

ÍNDEX 
 
1. Plec de clàusules administratives .............................................................................................. 7 

 1.1 Condicions generals ............................................................................................................ 8 

     1.1.1 Objecte ......................................................................................................................... 8 

     1.1.2 Base Fonamental ......................................................................................................... 8 

     1.1.3 Condicions Particulars .................................................................................................. 8 

     1.1.4 Abast dels Documents del Projecte ............................................................................. 8 

     1.1.5 Direcció ........................................................................................................................ 8 

     1.1.6 Coneixement del Projecte ............................................................................................ 9 

 1.2 Condicions facultatives obligacions i drets del contractista ................................................. 9 

     1.2.1 Legalitat de l’empresa Constructora ............................................................................. 9 

     1.2.2 Presència en obra ........................................................................................................ 9 

     1.2.3 Oficina a l’obra ............................................................................................................. 9 

     1.2.4 Llibre d’Ordres .............................................................................................................. 9 

     1.2.5 Mitjans auxiliars ............................................................................................................ 9 

     1.2.6 Interpretació dels documents ..................................................................................... 10 

     1.2.7 Obligació general del Contractista ............................................................................. 10 

         1.2.7.1 De les obres i la seva execució: .......................................................................... 10 

             a) Accessos ................................................................................................................. 10 

             b) Començament ......................................................................................................... 10 

             c) Replanteig ............................................................................................................... 10 

             d) Cales ....................................................................................................................... 11 

             e) Senyalització i Precaucions .................................................................................... 11 

             f) Condicions generals d’execució de les obres .......................................................... 11 

             g) Plaç d’execució i ritme de treball ............................................................................. 12 

             h) Demores .................................................................................................................. 12 

             i) Justificació de demores ............................................................................................ 12 

         1.2.7.2 Modificació del projecte: ...................................................................................... 12 

             a) Concepte general .................................................................................................... 12 

             b) Modificacions sense augment de pressupost ......................................................... 12 

             c) Modificacions amb augment de pressupost ............................................................ 13 

             d) Obra defectuosa ...................................................................................................... 13 

         1.2.7.3 Materials: ............................................................................................................. 13 

             a) Materials: Patents, marques i qualitats ................................................................... 13 



Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola                              -5- 
Vancells Prat, Àngel 

                  III  Plec de condicions – Índex plec de condicions 
 

             b) Mostres de materials............................................................................................... 14 

             c) Assaigs ................................................................................................................... 14 

             d) Evacuació de productes sobrants no aprofitables .................................................. 14 

             e) Materials procedents de l’emplaçament de les obres i extrets ............................... 14 

         1.2.7.4 Personal: ............................................................................................................. 14 

             a) Base fonamental ..................................................................................................... 14 

             b) Encarregat d’obra ................................................................................................... 15 

             c) Personal auxiliar tècnic ........................................................................................... 15 

             d) Recusació del personal per la Direcció Tècnica ..................................................... 15 

             e) Intervenció de rams auxiliars .................................................................................. 15 

         1.2.7.5 Recepció de les obres:........................................................................................ 15 

             a) Recepció provisional ............................................................................................... 15 

             b) Plaç de garantia ...................................................................................................... 15 

             c) Recepció definitiva .................................................................................................. 16 

         1.2.7.6 Facultat general de l'Arquitecte Director: ............................................................ 16 

 1.3 Condicions econòmiques .................................................................................................. 16 

     1.3.1 Base fonamental: ....................................................................................................... 16 

     1.3.2 Preus: ......................................................................................................................... 16 

         1.3.2.1 Preus unitaris del projecte ................................................................................... 16 

             a) Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa .................................... 16 

         1.3.2.2 Preus unitaris de l'oferta ..................................................................................... 17 

         1.3.2.3 Abast dels preus unitaris ..................................................................................... 17 

         1.3.2.4 Subministrament de materials pel Promotor ....................................................... 17 

         1.3.2.5 Preus contradictoris ............................................................................................ 17 

         1.3.2.6 Preus no assenyalats .......................................................................................... 17 

     1.3.3 Valoració i abonament de les obres: .......................................................................... 17 

         1.3.3.1 Criteri d’amidaments ........................................................................................... 17 

         1.3.3.2 Forma d’abonament de les obres executades .................................................... 18 

         1.3.3.3 Valoració dels amuntegaments ........................................................................... 18 

         1.3.3.4 Millores ................................................................................................................ 18 

         1.3.3.5 Abonament per partides senceres ...................................................................... 18 

         1.3.3.6 Abonament per partides alçades ........................................................................ 18 

         1.3.3.7 Caràcter de les liquidacions parcials ................................................................... 18 

         1.3.3.8 Liquidació final .................................................................................................... 19 



-6-         Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola
                                                                               Vancells Prat, Àngel 
 

III  Plec de condicions – Índex plec de condicions 
 

     1.3.4 Altres pagaments a compte del Contractista: ............................................................. 19 

         1.3.4.1 Arbitris ................................................................................................................. 19 

         1.3.4.2 Còpia de documents ........................................................................................... 19 

         1.3.4.3 Vigilància d’obres ................................................................................................ 19 

     1.3.5 Revisió de preus ......................................................................................................... 19 

 1.4 Condicions legals .............................................................................................................. 19 

     1.4.1 Contracte: ................................................................................................................... 19 

         1.4.1.1 Arbitratge ............................................................................................................. 19 

     1.4.2 Responsabilitat del contractista: ................................................................................. 20 

         1.4.2.1 Obligacions del compliment de la legislació sobre obres .................................... 20 

         1.4.2.2 Obligacions específiques .................................................................................... 20 

         1.4.2.3 Accidents de treball ............................................................................................. 20 

         1.4.2.4 Danys a tercers ................................................................................................... 20 

     1.4.3 Rescissió del contracte: ............................................................................................. 20 

         1.4.3.1 Causes de rescissió ............................................................................................ 20 

         1.4.3.2 Liquidació en cas de rescissió ............................................................................. 21 

     1.4.4 Policia d’obra: ............................................................................................................. 21 

     1.4.5 Cartell d’obra: ............................................................................................................. 21 

     1.4.6 Condicions particulars: ............................................................................................... 21 

 

2. Plec de condicions tècniques particulars ................................................................................. 23 



Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola                              -7- 
Vancells Prat, Àngel 

                  III  Plec de condicions – 1 Plec de clàusules administratives 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC III. PLEC DE CONDICIONS 
 

1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 



-8-         Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola
                                                                               Vancells Prat, Àngel 
 

III  Plec de condicions – 1 Plec de clàusules administratives 
 

1.1 CONDICIONS GENERALS 

1.1.1 Objecte 
 
És objecte del present Plec de Condicions, el determinar aquelles que han de regir de base en 
l’execució de les obres descrites en la documentació adjunta que constitueixen el projecte. 
 
 
1.1.2 Base Fonamental 
 
Per aquest projecte regirà com a norma general, el Plec de Condicions vàries de l’Edificació, 
redactat pel Centre Experimental de l’Edificació i aprovat pel Consell Superior dels Col·legis 
d’Arquitectes. 
Com a normes complementàries a les particulars i amb prioritat sobre les anteriors, regiran les 
normes i instruccions de la UNE i les redactades per l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció 
y Cemento. 
 
 
1.1.3 Condicions Particulars 
 
Com a Plec de Condicions Particulars regirà el present projecte composat per la documentació 
escrita (memòria, estat d’amidaments, descomposició de preus i aplicació de preus, a més 
d’aquest Plec de Condicions) i documentació gràfica (plànols). 
 
 
1.1.4 Abast dels Documents del Projecte 
 
Respecte als conceptes descrits o consignats en aquests documents, s’ha d’entendre que, fins i 
tot quan algun es definís en un sol d’ells obliga com si estigués indicat a tots. 
En uns casos es donarà el fet de que el detall explicat en un dels documents ve corroborat per 
la informació donada en un altre document, però en d’altres casos, la informació té caràcter 
complementari; el que no clarifica en la documentació escrita ve detallat en plànols o viceversa. 
Són tots i cadascun dels documents que en conjunt formen la "Unitat Projecte" no servint 
d’al·legació en els plànols si estigués descrit a la memòria i/o el Plec de Condicions. Cas 
d’haver contradicció entre el projecte i el Plec de Condicions, aquest últim tindrà prioritat. 
Així mateix, qualsevol contradicció amb les Condicions Generals es resoldrà a favor de les 
Particulars. 
 
 
1.1.5 Direcció 
 
És missió de la Direcció Facultativa la vigilància i direcció dels treballs que es realitzin en les 
obres i cuidarà que s’executin de conformitat amb els plànols i els altres documents que 
composen el projecte. 
La interpretació tècnica de tots els documents del projecte, correspon també a la Direcció 
Facultativa de l’obra a la que el Contractista haurà d’obeir en tot moment, procurant seguir la 
idea de l’Arquitecte autor del projecte i l’acceptació més corrent que tinguin els termes amb els 
que es designen els conceptes descrits i las modalitats d’execució. 
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1.1.6 Coneixement del Projecte 
 
Es suposa que tota empresa constructora que tingui aspiracions a l’adjudicació d’aquesta obra, 
té perfecte coneixement del projecte en tots els seus documents tant escrits com gràfics. 
 
 
1.2 CONDICIONS FACULTATIVES OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 
 
1.2.1 Legalitat de l’empresa Constructora 
 
El Contractista haurà d'estar a cobert, mitjançant les corresponents pòlisses d'assegurança, tant 
en la responsabilitat civil, com en la criminal, perjudicis a tercers, etc.. que pogués demanar 
d’accions a l’obra objecte d’aquest plec, haurà d’estar al corrent del pagament de totes les 
assegurances socials i càrregues corresponents al personal i a la resta de determinants que 
puguin exigir les lleis laborals vigents. 
 
 
1.2.2 Presència en obra 
 
El Contractista haurà de presentar-se a l’obra sempre que el convoqui la Direcció Facultativa de 
la mateixa. 
 
 
1.2.3 Oficina a l’obra 
 
EI Contractista, a costa seva, establirà a l’obra una caseta d'oficina en la que existeixi material 
adequat per a l’avaluació de les necessàries consultes. 
 
 
1.2.4 Llibre d’Ordres 
 
En la caseta de l’obra el Contractista tindrà permanentment un llibre d’ordres degudament foliat i 
segellat en el que s’estampa les que l’Arquitecte necessiti donar-li, sens perjudici de posar-les 
per ofici quan ho cregui necessari, aquestes ordres les firmarà el Contractista com assabentat, 
expressant fins i tot mora en que ho verifica. 
El compliment d’aquestes ordres és tan obligatori per al Contractista com les condicions 
constitutives del present plec. 
 
 
1.2.5 Mitjans auxiliars 
 
Serà obligació del Contractista adquirir pel seu compte i tenir disponibles per la seva utilització 
en les obres, les regles, cordes, cintes, encavallades, canals i altres mitjans auxiliars de 
construcció, els quals seran per ell retirats quan deixin de ser necessaris. 
 
El Contractista assumirà la total responsabilitat i risc per la utilització de bastides, cintes, 
màquines, grues i la resta de mitjans auxiliars que siguin requerits per al desenvolupament dels 
treballs, eximint-se a el Promotor i a la Direcció Facultativa de qualsevol responsabilitat per 
accidents que poguessin sobrevenir per insuficient o qualitat dolenta dels esmentats mitjans 
auxiliars, que en tot moment hauran d’estar en perfectes condicions de seguretat i funcionament 
(Art. 22 Reglament Seguretat Treball). 
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Malgrat estar especificats clarament en el Reglament de Seguretat del Treball en la Construcció 
del 20 de maig del 1952, s’insisteix sobre la utilització de cascs protectors a tot el personal i 
visitants de I’obra, baranes, bastiments i agafadors en buits que puguin oferir perills de 
caigudes. 
De qualsevol descuit que s’observi en tot allò que s’ha manifestat anteriorment serà directament 
responsable el Contractista, i en cas d’accident, assumirà la total responsabilitat dels fets. 
 
 
1.2.6 Interpretació dels documents 
 
La interpretació tècnica del projecte correspon a l’Arquitecte, al qual el Contractista haurà 
d’obeir en tot moment. 
Si sorgís alguna diferència en la interpretació del present Plec, el Contractista haurà de 
sotmetre’s a les decisions de l’Arquitecte. 
L’Arquitecte Director subministrarà al Contractista durant el transcurs de l’obra, com a 
documentació complementària, els dibuixos i tots els detalls que siguin necessaris per a la millor 
execució d’aquesta, no podent aquest separar-se de les instruccions que se li donin, i si ho fes, 
procedirà a desfer tot allò que s’hagi executat pel seu compte, si la Direcció Facultativa ho jutja 
necessari. 
Qualsevol altre detall que el Contractista cregui necessitar, haurà de demanar-lo per escrit amb 
suficient anticipació a la Direcció Facultativa. 
 
 
1.2.7 Obligació general del Contractista 
 
Queda obligat el Contractista a fer en general tot allò que sigui necessari per a la bona 
construcció de les obres, fins i tot quan no es trobi taxativament expressat en el Plec de 
Condicions, sempre que sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, sigui ordenat pel 
Director Facultatiu. 
EI Contractista observarà en el decurs de les obres totes les disposicions vigents emanades de 
la Reglamentació de Seguretat en el Treball de la Indústria de la Construcció, celades per la 
Delegació Provincial del Treball d’acord amb el Reglament vigent. A tal efectes anomenarà els 
vigilants de seguretat necessaris i comitès de seguretat, en els casos previstos per l’esmenta’t 
Reglament. 
 
1.2.7.1 De les obres i la seva execució: 
 
a) Accessos 
 
Serà per compte del Contractista l’habilitació d'accessos per a l’execució de les obres. 
 
b) Començament 
 
El Contractista donarà començament a les obres dins dels quinze dies següents a la formació i 
signatura del contracte corresponent, i haurà de deixar-les finalitzades en el plaç improrrogable 
que en aquell es determini. 
 
c) Replanteig 
 
Abans d'iniciar-se les obres es durà a terme el replanteig general del Projecte segons disposa 
l’article 127 del Reglament General de Contractació de l’Estat i en les clàusules 24, 25 i 26 del 
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Plec de Clàusules Administratives Generals. Es farà constar a més dels continguts expressats 
en l’esmenta’t, articles i clàusules, les contradiccions, errors o omissions que s’haguessin 
observat en els documents contractuals del Projecte. 
El Replanteig es realitzarà en base a les acotacions contingudes en els plànols. Es deixaran 
sobre el terreny les senyals i referències necessàries amb suficients garanties de permanència 
perquè pugui fixar-se amb relació a elles, la situació en planta o altura de qualsevol element de 
les obres. 
També s'efectuaran tots els replanteigs parcials que estimi precís l'Arquitecte Director de l'obra 
durant la seva realització, estant present en totes les operacions de replanteig el contractista o 
el seu representant i aixecant-se en cada cas l’Acta corresponent. 
La conservació i reposició de les senyals esmentades així com les despeses de tota classe que 
origini el replanteig general i els parcials, seran a compte del contractista. 
 
d) Cales 
 
Si la Direcció Tècnica ho creu convenient es realitzarà alguna cata per a comprovar l'estat en 
que es troba la cimentació contigua si n’hi ha, o el terreny en general. 
 
e) Senyalització i Precaucions 
 
Durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari evitarà destorbar el tràfic més del temps necessari i 
evitarà fins a on sigui possible molestar al veïnat amb rases obertes, terres mogudes, repostís 
de materials, voreres aixecades, etc... 
Es col·locaran rètols, perfectament visibles, prohibicions de pas a tota persona aliena a l’obra, i 
quan es treballi en zones confrontants amb la via pública es col·locaran les tanques i llums 
necessàries per evitar riscs i danys als vianants. 
Els tipus d'aparells de senyalització de precaució especials seran lluminosos (elèctrics), 
fluorescents, així com els taulers, tanques, etc... seran els que disposin la Inspecció Facultativa, 
essent obligació de l'adjudicatari la col·locació dels mateixos en els llocs que siguin indicats a 
per aquesta inspecció. 
Seran a compte de l’adjudicatari les despeses que per vigilància material de senyalització i 
precaucions s’ocasionin per compliment del present article. 
Queda prohibida la fixació d’anuncis en les tanques o voreres de precaució que instal·li 
l'Adjudicatari, amb motiu de l’execució de les obres objecte d’aquesta Contracta. 
No es considera anunci el nombre o anagrama de l’empresa adjudicatària que obligatòriament 
haurà de figurar en les tanques. 
 
f) Condicions generals d’execució de les obres 
 
Queda entès d'una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de la 
bona construcció lliurament apreciades per la Direcció Facultativa. 
El contractista notificarà a la Direcció de les obres amb l’antelació precisa, a fi i efecte de que 
puguin procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar ocultes o que, a 
judici del contractista, requereixin aquest reconeixement. De totes elles s’aixecaran plànols 
precisos per el seu amidament i liquidació, que seran subscrits per la Direcció de l’Obra; i el 
contractista tindrà d’abonar pel seu compte els treballs auxiliars necessaris per a fer la 
amidament, llevat que es conformi amb tot allò que proposi la Direcció Facultativa. 
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g) Plaç d’execució i ritme de treball 
 
L’activitat en l’execució de les obres es desenvoluparà conforme a allò que per la Direcció 
Tècnica es disposi, seguint el Pla d’obra que s’acordi, tant en els treballs que el contractista 
realitzi directament, com en aquells que subcontracti. 
Aquest pla d’execució comptarà a partir del dia en que es formalitzi l’acte de replanteig. 
L’organització dels treballs és exclusiva responsabilitat del contractista, llevat d’aquells casos en 
que per consideracions d’ordre tècnic o facultatiu de la Direcció Facultativa estimi adient la seva 
variació. 
 
h) Demores 
 
L’adjudicatari podrà imprimir major activitat a les obres de les que es tracta i deixar-les 
acabades abans del transcurs del temps, sempre que no es separi de les condicions facultatives 
i mereixi l’aprovació de la Direcció Tècnica de les mateixes, però no li serà lícit invertir en la 
construcció majors temps del que estableix el contracte, llevat en casos de força major apreciats 
pel Promotor. 
No podrà el contractista, al·legant retard en el pagament o qualsevol altre motiu no previst en 
aquestes condicions, suspendre els treballs i reduir-los a menor activitat de la que se li ordeni. 
Tampoc podrà excusar una demora per l’incompliment dels terminis deguts a rams auxiliars, així 
com la carència de plànols i ordres de la Direcció Facultativa que no hagués sol·licitat per escrit 
i amb la suficient antelació. 
 
i) Justificació de demores 
 
Seran admeses com a causa de força major als efectes de responsabilitat del contractista per 
retard en el plaç d’execució: vagues que afecten a tota la Província o greus alteracions de 
l’ordre públic, dies de pluja, gelades intenses o altre fenòmens atmosfèrics que impedeixin 
totalment el treball. Així mateix les festes no previstes en el calendari oficial, sempre que siguin 
disposades per l’autoritat competent. 
 
1.2.7.2 Modificació del projecte: 
 
a) Concepte general 
 
No podran efectuar-se modificacions del projecte sense expressa autorització de l’Arquitecte 
director. 
Si el Promotor comuniqués al contractista la seva decisió d’efectuar qualsevol modificació en el 
projecte, aquest haurà de notificar-la immediatament a la Direcció Facultativa, que estudiarà la 
seva viabilitat i l’aprovarà tècnicament, si escau. 
L’Arquitecte per la seva part queda facultat per modificar qualsevol classe d’obra durant 
l’execució de la mateixa, verificant l’augment o disminució de preus oportuns, sempre que el 
conjunt de les indicades modificacions no impedeixin augment de pressupost. 
 
b) Modificacions sense augment de pressupost 
 
Si els materials o partides d’obra a modificar no estiguessin previstes o especificades en aquest 
Plec, s’establirà un acord contradictori amb l’adjudicatari, en el que figuraran les condicions 
tècniques d’aquests materials o unitats d’obra. 
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Si les modificacions introduïdes suposen alteració de preus en l’acord contradictori amb 
l’adjudicatari figuraran també aquests preus i formes d’abonament. Aprovat l’acord contradictori 
passaran a formar part d’aquest Plec. 
 
c) Modificacions amb augment de pressupost 
 
Quan es proposi alguna reforma o variació per part de l’Arquitecte o a indicació d’alguna de les 
parts contractants, si el contractista entén que representa un augment de cost, haurà de 
presentar un pressupost d’aquestes obres i tenir l’aprovació prèvia. De no fer-ho s’entendrà que 
el contractista renuncia al possible increment de pressupost. 
Si el contractista, per pròpia iniciativa, introduís modificacions en el Projecte que representessin 
augment de preus o dimensions en la quantitat d’obra, no tindrà dret més que a l’abonament 
d’allò que li correspongueren en cas d’haver executat l’obra amb estricta subjecció al projecte. 
 
d) Obra defectuosa 
 
Quan el contractista hagi efectuat qualsevol element d'obra que no s’ajusti a aquest Plec o al 
particular de la mateixa, l’Arquitecte Director de l’obra podrà acceptar-lo o refusar-lo; en el 
primer cas, aquest fixarà el preu que cregui just amb arreglament a les diferències que hagués, 
venint obligat el contractista a acceptar aquesta valoració i cas de no conformar-se amb la 
mateixa, desfarà i reconstruirà a càrrec seu tota la part mal executada, amb arreglament a les 
condicions que fixa l’Arquitecte Director, sense que això sigui motiu de pròrroga en el plaç 
d’execució. En el segon cas, o sigui en cas de que a judici de la Direcció Facultativa hagués 
alguna part d’obra executada en males condicions, el contractista estarà obligat a enderrocar-la 
i tornar-la a executar quantes vegades sigui necessari, fins que mereixi la seva aprovació, no 
tenint per aquest motiu dret a percebre indemnització de cap tipus, encara que les males 
condicions dels materials i col·locació s'hagués apreciat després de la recepció provisional. 
El contractista és l’únic responsable dels treballs executats així com de les faltes i defectes que 
en ells puguin existir per mala construcció o per la qualitat deficient dels materials emprats 
sense que sigui excusa la circumstància de que la Direcció Facultativa no l’hagi cridat l'atenció 
sobre el particular, ni li atorga cap dret el fet de que els treballs defectuosos hagin estat inclosos 
en les certificacions parcials de l’obra que sempre es suposaran a bon compte. Per tant, quan la 
Direcció Facultativa adverteixi vicis o defectes en els treballs executats o que els materials i 
aparells no reuneixen les condicions preceptives, ja sigui en el curs dels treballs o finalitzats, 
podrà disposar la demolició de les parts defectuoses i la reconstrucció de les mateixes, tot a 
càrrec del contractista. 
 
1.2.7.3 Materials: 
 
a) Materials: Patents, marques i qualitats 
 
Així mateix, el contractista haurà de respondre de la qualitat dels materials, aparells i 
instal·lacions emprats, tant en el decurs de les obres, com aquells que formin part de l’edificació 
per als usos previstos en el projecte. 
El fet d’assenyalar-se una marca en qualsevol document del projecte no exclou al contractista 
de les seves responsabilitats havent de cobrir-la amb el justificant de garantia corresponent. 
Per a procedir a qualsevol canvi, serà necessari el consentiment escrit de la Direcció 
Facultativa. 
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b) Mostres de materials 
 
Així mateix el contractista està obligat a tenir a disposició de la Direcció Facultativa, mostres de 
tots el materials i elements a emprar, amb dades suficients per a fer les comprovacions 
necessàries. 
L’Arquitecte Director podrà manar retirar de l’obra, no acceptant-los per a la seva utilització, els 
materials que al seu criteri no reuneixin les degudes condicions d’acord amb el Plec de  
Condicions Tècniques. 
 
c) Assaigs 
 
La Direcció Facultativa de les obres per al bon control de les mateixes es reserva el dret 
d’efectuar els assaigs i les anàlisis que jutgi necessari, pels seus propis medis o en laboratori. 
Aquest podrà ser el laboratori de I’INCE (Instituto Nacional de Calidad en la Edificación), el 
Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de la Diputació Provincial de Barcelona, o 
qualsevol altre de reconeguda solvència. També podrà disposar que es realitzin les proves en la 
pròpia obra, si això fos possible, en tot cas les despeses ocasionades a compte de 
l'adjudicatari, a descomptar de les certificacions, sent les factures abonades directament pel 
Promotor al Laboratori. L’import dels assaigs de Laboratori no superarà el 2% del pressupost 
del contracte, no incloent en aquest import les repeticions dels mateixos obligades per resultats 
incorrectes del primer assaig. 
Encara que la Direcció Tècnica accepti els materials que hagin sigut objecte d’inspecció, això no 
eximeix al contractista de responsabilitat, cas de que per vicis ocults no donessin el resultat 
previst. 
 
d) Evacuació de productes sobrants no aprofitables 
 
Les terres que procedeixin de les excavacions i no s'hagin d’aprofitar en les obres i en general 
els productes de totes les classes que, per la seva naturalesa no siguin aprofitables, seran 
transportats per l’adjudicatari als abocadors de runes autoritzats. 
 
e) Materials procedents de l’emplaçament de les obres i extrets amb motiu de la seva execució 
 
Tots els materials que resulten de desfer les obres existents o apareguin al fer les excavacions i 
siguin per la seva naturalesa aprofitables a criteri de la Direcció Facultativa, seran transportats 
pel contractista als punts que a l’efecte li designi la Direcció Facultativa, on quedarà a disposició 
dels Serveis Tècnics Municipals, els quals estendran l’oportú comprovant degudament signat i 
segellat. La resta dels materials sobrants seran transportats a l’abocador autoritzat. 
 
1.2.7.4 Personal: 
 
a) Base fonamental 
 
L’adjudicatari ve obligat a subscriure un contracte amb les obres que hagi d’emprar en les obres 
amb les formalitats que expressament imposa la vigent Llei de Contracte de Treball. 
El contractista queda obligat a més, a complir les disposicions vigents en matèria laboral, essent 
ell mateix l’únic responsable del compliment d’aquestes obligacions i dels accidents que 
ocasioni el treball, tant si passant o no, per descuit de lo establert en les presents condicions, o 
per no obeir tes disposicions de la Direcció Facultativa. 
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b) Encarregat d’obra 
 
El Contractista es farà càrrec de la presència constant a l’obra d'un encarregat anomenat per 
ell, persona competent i responsable, que es considerarà a les ordres de la Direcció Facultativa, 
sempre que aquesta li ho requereixi per al millor compliment de la seva missió. 
 
c) Personal auxiliar tècnic 
 
EI Contractista també haurà d’acreditar en la seva proposició, disposar del personal tècnic i 
auxiliar necessari per a poder interpretar instruccions i treballs auxiliars, col·laborant amb la 
direcció de l’obra en la presa de dades i confecció de treballs auxiliars de topografia, 
alineacions, rasants, cubicacions i altres treballs auxiliars informatius. 
 
d) Recusació del personal per la Direcció Tècnica 
 
La Direcció Facultativa podrà refusar el personal que, al seu judici no reuneixi les condicions 
d’aptitud per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per el contracta, havent de ser 
substituït per un altre personal que sigui apte, sense dret a reclamació per part de l’adjudicatari. 
 
e) Intervenció de rams auxiliars 
 
La Direcció Facultativa es reserva el dret de rebuig d’aquells industrials secundaris, que la seva 
actuació pugui ocasionar perjudicis a l’obra. 
També exigeix que l’industrial subministrador de fusteria sigui el col·locador de la mateixa. 
 
1.2.7.5 Recepció de les obres: 
 
a) Recepció provisional 
 
Un cop finalitzades les obres i dintre dels trenta dies següents es procedirà a la amidament i 
valoració total de les mateixes i tindrà lloc la recepció provisional. 
Si les obres realitzades es donen per rebudes, començarà a partir de llavors el plaç de garantia 
assenyalat en els documents del contracta. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar a l’Acta i es donarà al 
Contractista les oportunes instruccions per remeiar els efectes observats, fixant un plaç per a 
subsanar-los, expirat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l’obra. 
 
b) Plaç de garantia 
 
El plaç de garantia serà d’un any comptat des de la data en que la recepció provisional es 
verifiqui, quedant durant aquest plaç l’entreteniment, conservació i policia de les obres i 
arranjament de desperfectes ja provinguin de l’assentament de les obres, ja de mala construcció 
d’aquelles a càrrec del Contractista conforme a les instruccions que de la Direcció Facultativa 
rebi, en la intel·ligència de que si descuides la construcció o es dificultés el seu ús, s'executaran 
pel Promotor les obres necessàries per reparar el dany a càrrec del propi Contractista. 
Tot això, sense que serveixi de disculpa al Contractista, ni li atribueixi cap dret, la circumstància 
de que per la Direcció Tècnica haguessin estat reconegudes o examinades les obres i materials 
i li haguessin abonat les primeres en valoracions parcials o provisionals. 
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c) Recepció definitiva 
 
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el plaç de garantia en igual forma i 
amb les mateixes formalitats que amb la provisional, a partir d'aquesta data, si bé cessarà 
l’obligació del Contractista de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la normal 
conservació dels edificis, quedaran subsistents totes les responsabilitats que pugessin abastar-
lo per defectes ocults i deficients de causa dolosa. 
En el cas de que les obres no es trobin en aquest moment en perfecte estat de conservació i ús, 
es procedirà de forma idèntica a l’establerta per a la recepció provisional, sense que el 
contractista tingui dret a la recepció de cap quantitat per l’ampliació del plaç de garantia i anant 
a compte seva els costos de reparació que tinguessin lloc. 
 
1.2.7.6 Facultat general de l'Arquitecte Director: 
 
A més de totes les facultats que corresponen a l’Arquitecte Director expressades en articles 
d’aquest Plec de Condicions, és missió especifica seva la direcció i vigilància dels treballs que 
en les obres es realitzin per si o per mitjà dels seus representants tècnics, i això amb autoritat 
tècnica legal, complerta i indiscutible, inclòs sobretot allò que específicament previst en el Plec 
de Condicions de l’Edificació, sobre les persones i coses situades a l’obra i amb relació amb els 
treballs que per l’execució de les obres o els seus annexes es duguin a terme, podent fins i tot, 
per causa justificada, recusar al contractista, si consideres que adoptar aquesta resolució és útil 
i necessari per la deguda marxa de les obres. 
 
a) Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres de la direcció Facultativa 
solament podrà presentar-les, a través de la mateixa, davant del Promotor si són d’ordre 
econòmic. Contra les disposicions d’ordre tècnic o facultatiu no s’admetran reclamacions podent 
el Contractista salvar la seva responsabilitat mitjançant exposició raonada i per escrit a 
l’Arquitecte Director, que haurà d’acusar justificant de rebuda del mateix. 
 
 
1.3 CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
1.3.1 Base fonamental: 
 
Com a criteri general s’estableix que el Contractista haurà de percebre l’import dels treballs 
executats sempre que aquests s’hagin realitzat amb arranjament i subjecció al projecte, 
condicions generals i particulars del mateix, i bones normes constructives. 
 
 
1.3.2 Preus: 
 
1.3.2.1 Preus unitaris del projecte 
 
AI fixar els preus de les diferents unitat d’obra en el pressupost s’ha tingut en compte l’import de 
les bastides, tanques, elevacions, trafegament de matèria i subministra i col·locació del cartell 
d’obres. No s’inclouen en el pressupost el permís municipal d’obres, qualsevol exigència 
econòmica que les companyies de serveis poguessin presentar amb motiu de la reforma  
d’instal·lacions, ni els honoraris del projecte i direcció d’obres. 
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1.3.2.2 Preus unitaris de l'oferta 
 
El contractista aplicarà preus unitaris a totes les partides que figuren en l’Estat d’Amidaments 
que se li entregarà. Els preus unitaris que composin el pressupost oferta, tenen valor 
contractual, i s’aplicaran a les possibles variacions que poguessin sobrevenir. 
 
1.3.2.3 Abast dels preus unitaris 
 
El pressupost s’entén comprensiu de la totalitat de l’obra, instal·lació o subministrament i portarà 
implícit l’import dels treballs auxiliars (bastiment, transport, força motriu, aigua, elevació de 
material, desenrunes neteja, combustibles i altres anàlegs), el de la imposició fiscal derivada del 
contracte i de l’activitat del contractista en la seva execució, el de les càrregues laborals de tota 
ordre, tots els quals no són objecte de partida específica. Quedaran inclosos en l’oferta de 
l’empresa constructora tots aquells treballs i materials que encara que no estiguin descrits en el 
present Plec de Condicions siguin necessaris per la total acabament de les obres. 
 
1.3.2.4 Subministrament de materials pel Promotor 
 
El Promotor es reserva el dret de subministrar a l’adjudicatari l’aigua o qualsevol altre material 
que tinguin o pugui adquirir per un altre via que no sigui aquest Contracte, en aquest cas es 
descomptarà del preu unitari corresponent al valor del material subministrat. 
 
1.3.2.5 Preus contradictoris 
 
Els preus d’unitats d’obra així com els dels materials o de mà d’obra de treballs que no figuren 
entre els contractes, es fixarà contradictòriament entre l’Arquitecte director i el contractista. 
El Contractista els presentarà descompostos. 
 
1.3.2.6 Preus no assenyalats 
 
La fixació de preus haurà de fer-se abans de que s’ajusti l’obra a aquella que hagi d’aplicar-se, 
però si per qualsevol circumstància en el moment de fer els amidaments no estigués determinat 
encara el preu de l’obra executada, el Contractista ve obligat a acceptar el que assenyala 
l’Arquitecte Director. 
Quan a conseqüència de rescissió o altre causa fos precís valorar obres incompletes que el seu 
preu no coincideix amb cap dels que es consignen en el quadre de preus, l’Arquitecte director 
serà l’encarregat de descomposar el treball fet i compondrà el preu sense reclamació per part 
del Contractista. 
 
 
1.3.3 Valoració i abonament de les obres: 
 
1.3.3.1 Criteri d’amidaments 
 
Únicament es considera vàlid l’adoptat en els quadres d’amidaments que figuren en el Projecte. 
Es considera que el contractista pel fet d’acudir a la subhasta té ple coneixement de les 
característiques del Projecte; per la qual cosa es suposa que en la seva oferta admeti com a 
vàlids els Amidaments i valoració de les mateixes. 
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1.3.3.2 Forma d’abonament de les obres executades 
 
Les obres s’abonaran contra certificacions mensuals prèviament aprovades per l’Arquitecte 
director. Les certificacions tindran com a base l’amidament en obra dels treballs que 
constitueixen el projecte, i l’aplicació dels preus invariables prèviament estipulats en el contracte 
per a cadascuna de les unitats de l’obra, d’acord amb allò que s’ha previst en el Plec de 
Condicions a aquests efectes. 
L’aplicació d’aquests preus dona com a resultat el pressupost d’execució material. Aplicant a 
aquest pressupost el percentatge de contracte s’obté el Pressupost d'Execució per contracte en 
el que queden inclosos, a més dels costos d’Execució, tots els generals, fiscals i contractuals 
del contracte. 
 
1.3.3.3 Valoració dels amuntegaments 
 
En les certificacions, queda facultat l’Arquitecte Director de les obres per a fer constar els 
amuntegaments amb un valor que no ultrapassarà un 60% estimat d’acord amb la 
descomposició del pressupost. 
 
1.3.3.4 Millores 
 
El Contractista vindrà obligat, sempre que se l’hi ordeni per la Direcció Facultativa de les obres, 
a introduir les millores que aquesta estimi convenients, en aquella part de la construcció que la 
mateixa indiqui, a l’objecte de donar a la totalitat de les obres les condicions necessàries. 
Aquestes obres de millores s’avaluaran de conformitat amb els preus unitaris compresos en el 
pressupost que s’accepti. 
En cas d’executar-se menys amidaments dels previstos en el projecte, el pressupost sobrant 
podrà dedicar-se també a alguna millora, a criteri de ta Direcció Facultativa, en cas contrari pot 
ser objecte d’un addicional amb els mateixos preus unitaris del projecte. 
 
1.3.3.5 Abonament per partides senceres 
 
No admetent l’índole especial d’algunes obres el seu abonament per successius amidaments 
parcials, la Direcció Facultativa queda facultada per incloure aquestes partides completes quan 
ho estimi just, en les periòdiques certificacions parcials. 
 
1.3.3.6 Abonament per partides alçades 
 
Cas, de que per no existir en el pressupost preus unitaris que puguin emprar-se per assimilació 
amb les obres executades per partides alçades, aquestes s’abonaran prèvia presentació dels 
justificants del seu cost (adquisició de materials i llista de jornals degudament controlades per la 
Direcció Facultativa). 
 
1.3.3.7 Caràcter de les liquidacions parcials 
 
Les liquidacions parcials tenen el caràcter de documents provisionals a bon compte, subjecte a 
les rectificacions i variacions que resulten de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen. En cap cas podrà el 
Contractista al·legar retard, suspendre els treballs ni dur-los amb menys increment del 
necessari per a l’acabament de les obres en el plaç establert. 
 
 



Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola                              -19- 
Vancells Prat, Àngel 

                  III  Plec de condicions – 1 Plec de clàusules administratives 
 

1.3.3.8 Liquidació final 
 
Acabades les obres es procedirà a fer la liquidació general, que constarà dels amidaments de 
totes les unitats que constitueixen l’obra. 
 
 
1.3.4 Altres pagaments a compte del Contractista: 
 
1.3.4.1 Arbitris 
 
El pagament d’arbitris i impostos, sobre tanques, enllumenat, etc.. i per conceptes inherents als 
propis treballs que es realitzen, aniran a càrrec del Contractista. No obstant, haurà d'ésser 
reintegrat de tots aquells conceptes que no siguin previsibles en el moment de l’oferta, a judici 
de l’Arquitecte director. 
 
1.3.4.2 Còpia de documents 
 
El Contractista té dret a treure còpies a càrrec seu dels plànols, Plecs de condicions i altres 
documents del contracte. Les despeses de còpies de tota classe de documents que els 
contractistes o industrials precisin, per redactar proposicions de pressupostos, aniran a compte 
seu. 
 
1.3.4.3 Vigilància d’obres 
 
Serà també per compte del contractista l’abonament de jornals de vigilància d’obres, en el cas 
de que l’Arquitecte Director estimi necessari el seu nomenament. 
 
 
1.3.5 Revisió de preus: 
 
D’acord amb el quadre de composició de preus que ha servit per la confecció del pressupost 
contractat (i que ha de constar en el mateix) i mitjançant l’aplicació a cadascun dels seus 
components dels percentatges de variació experimental en els "preus simples del Mercat". 
 
 
1.4 CONDICIONS LEGALS 
 
1.4.1 Contracte: 
 
El contracte es formalitzarà mitjançant document privat o públic segons acord entre parts i amb 
arranjament a les normes vigents del Dret. 
 
1.4.1.1 Arbitratge 
 
Ambdues parts es comprometen a sotmetre les seves diferències a l’arbitratge de l’Arquitecte 
Director, o d’aquell que pot anomenar el Promotor, o per mediació d’aquest, el Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya. 
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1.4.2 Responsabilitat del contractista: 
 
1.4.2.1 Obligacions del compliment de la legislació sobre obres 
 
El Contractista queda obligat al compliment de tots els extrems que prescriuen les Ordenances 
Municipals, el Reglament de seguretat i Higiene en el Treball, i la legislació especial dictada pel 
Ministeri de la Vivenda en matèria de Habitatges de Protecció Oficial i altres. 
 
1.4.2.2 Obligacions específiques 
 
El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el 
contracte i en els documents que composen el projecte. 
Així mateix haurà de vetllar per l’exacte compliment de les ordres de la Direcció Facultativa i de 
les normes usuals de la bona construcció. 
Com a conseqüència d’això vindrà obligat a la demolició i reconstrucció de tot allò que s’hagi 
executat malament sense que pugui servir d’excusa que l’Arquitecte Director hagi examinat i 
reconegut la construcció durant les obres, ni el que hagin estat abonades en liquidacions 
parcials. 
 
1.4.2.3 Accidents de treball 
 
En cas d’accident ocorreguts als operaris, amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució 
de les obres, el Contractista s’atendrà al que ve disposat a aquest respecte en la legislació 
vigent, essent en tot cas únic responsable del seu incompliment i sense que per cap concepte 
pugui quedar afectat el Promotor, per responsabilitat en qualsevol aspecte. El contractista està 
obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuen, per 
evitar en el que sigui possible accidents als obrers o als vianants, no solament en les bastides 
sinó en tots els llocs perillosos de l’obra. Dels accidents i perjudici de tot gènere que per no 
complir el contractista allò que ve legislat sobre la matèria pogués esdevenir, serà aquest l’únic 
responsable, o dels seus representants a l’obra, ja que es considera que en els preus 
contractats estan incloses totes les despeses precises per a complimentar degudament 
aquestes disposicions legals. 
 
1.4.2.4 Danys a tercers 
 
El Contractista serà responsable de tots els accidents que per inexperiència o descuit 
sobrevinguessin tant en l’edificació on s’efectuen les obres com en les propietats contigües i en 
la via pública. Serà per tant a compte seu l’abonament de les indemnitzacions a qui 
correspongui i quan tingui lloc, de tots els danys i perjudicis que puguin causar-se. 
Les propietats confrontants tindran que restaurar-les pel seu compte i risc, deixant-les en l’estat 
que les va trobar al començar l’edificació i responsabilitzant-se de totes les conseqüències que 
aquests perjudicis o desperfectes puguin ocasionar. 
 
 
1.4.3 Rescissió del contracte: 
 
1.4.3.1 Causes de rescissió 
 
En cas de mort o fallida del contractista, quedarà rescindit el contracte, podent els hereus dur-lo 
a terme en les mateixes condicions i prèvia l’aprovació del Promotor, sense que en cas contrari 
tinguin aquells, dret a indemnització alguna. 
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Quedarà rescindit el contracte per incompliment del contractista de les condicions estipulades 
en aquest Plec, perdent en aquest cas la fiança i quedant sense dret a cap reclamació, abonant-
se tant sols l’obra executada, que estigui de rebut. 
Així mateix, són casos de rescissió, la morositat en l’execució, la falta d’observància en les 
ordres rebudes i la insubomització. 
La interpretació de tots els casos de rescissió que puguin presentar-se, correspon a l’Arquitecte 
a les instruccions del qual haurà de sotmetre’s el contractista sense dret a cap reclamació. 
 
1.4.3.2 Liquidació en cas de rescissió 
 
Sempre que es rescindeixi el contracte per causa aliena o falta de compliment del contractista, 
s’abonarà a aquest les obres executades amb arranjament a les següents condicions: els 
materials a peu d’obra si són de rebut i en quantitat proporcionada a l’obra pendent d’execució, 
assignant-els-hi els preus marcats en els quadres de preus o en els seu defecte els que 
assenyali l’Arquitecte. 
Les cintres, baixades i altres medis auxiliars, quedaran de propietat de l’obra, si així ho disposa 
l’Arquitecte, sent d’abonament al contractista la part del seu valor corresponent, en proporció a 
la quantitat d’obra que falti per executar i no hagi estat abonada en la liquidació; si ells decideix 
conservar-los, es retiraran de l’obra. 
Quan es rescindeixi el contracte per incompliment del contractista, portarà aquest implícita la 
pèrdua de fiança, sense que s’admeti cap reclamació, ni altre dret, que l’abonament de la 
quantitat d’obra feta i de rebut dels materials acopiats a peu d’obra que reuneixin les degudes 
condicions i siguin necessaris per la mateixa. 
 
 
1.4.4 Policia d’obra: 
 
Anirà a càrrec i per compte del contractista la policia del solar tenint cura de la conservació de 
les seves línies de partió. El Contractista és responsable de tota falta relativa a la policia urbana 
i a les Ordenances Municipals, a aquest aspectes vigents. 
 
 
1.4.5 Cartell d’obra: 
 
El Constructor haurà de proveir un cartell d’obra format gran. Model Normalitzat de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb les dades bàsiques del projecte, on hi consti com a mínim, el 
títol del Projecte, el Promotor, els Tècnics Facultatius i l’autor del Projecte, l’empresa 
Constructora i la data d’inici de l’obra. 
 
 
1.4.6 Condicions particulars: 
 
En tant no contradiguin les anteriors clàusules es donaran per reproduïdes en aquest contracte 
les disposicions de l’invocat Reglament de Contractació de les Corporacions Locals i per tot allò 
no previst en aquest últim regiran les disposicions aplicables a l’Administració General de l’Estat 
i en el seu defecte, els preceptes pertinents del Dret Privat. 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava -emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les san cionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogu es per a la confecció o curat de formigons 

sense armadura. Per a la confecció de formigó armat  o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 

aigües, tret del cas que es facin estudis especials . 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del re ntat dels camions formigonera a la pròpia 

central de formigó , sempre que compleixi les espec ificacions anteriors i la seva densitat 

sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g /cm 
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pas tada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afe ctar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l’armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 

antecedents de la seva utilització o aquesta presen ta algun dubte s'haurà de verificar que 

acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 1 5 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm ) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 

     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000  ppm) 

     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1. 000 ppm)  

     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de  fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 ):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen anteced ents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determin ar: 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 8395 6) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en è ter (UNE 7235) 
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de sub ministrament, no serà  obligatori realitzar 
els assajos anteriors. 
En altres casos, la D.F o el Responsable de la rece pció en el cas de centrals de formigó  
preparat o de prefabricats, s’ha de disposar la rea lització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per ta l de comprovar el compliment de les 
especificacions de l’article 27 de la EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les es pecificacions, ni per l’amasat ni pel 
curat. 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312020,B0312400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Sorra procedent de roques calcàries, roques graníti ques,  marbres blancs i durs, o sorra 

procedent del reciclatge de residus de la construcc ió i demolició en una planta legalment 

autoritzada per al tractament d’aquest tipus de res idu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

     - De pedra calcària 

     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 

d’obtenir els àrids, aportant tots els elements jus tificatius que cregué s convenients o que 

li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’al tres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

8 
  

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedènci es que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqü ent dels materials que se n’ext raguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

 Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Co lor mé s clar que el patró 

Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que contingu in nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a l es contemplades a la EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les espec ificacions de l’ article 28 de la EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals s ans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat es tructural, complint una sè rie de 

requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del  20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àr id reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 2 0% d’àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20%  d’àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es  mantenen els establerts en l’article 28 de 

la EHE. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fra ccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la 

confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tam any màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i  M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,g ranític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artific ial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a g ranulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (U NE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i refe rits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 

0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat se c (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissura ció: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
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- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) q uan el formigó estigui sotmès a una classe 
d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció  d’aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d’alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  <  50  
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencia l amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un a nàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar . Si d’aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcal i – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactiv itat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar co mpresa dins del fus següent:  

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│        │      Material retingut acumulat, en % en pes,en el s tamisos       │ 
│ Límits │───────────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│        │  4 mm  │  2 mm  │  1 mm  │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │ 
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Superior │   0    │   4    │   16   │   40   │   70    │    77    │   (1)    │ 
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Inferior │   15   │   38   │   60   │   82   │   94    │   100    │   100    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen  de l’àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig no calcari per a obr es sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obre s sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe esp ecífica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMI GONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres s otmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap cl asse específica d'exposició: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre de ls límits següents: 
┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 
│   mm      │    pel tamís     │                  │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
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│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 
└─────────────────────────────────────────────────┘ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

 Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

 GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d’ una planta autoritzad a legalment per al tractament de residus de 

la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de  meteorització o d’alteració física o quí 

mica sota les condicions mes desfavorables que pres umiblement es puguin donar al lloc 

d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions q ue puguin  causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’ai gua. 

S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases a mb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta,  es  requereix l’acceptació expressa de la 

direcció facultativa i la justificació mitjançant e ls assajos que pertoquin que es compleixen 

les condicions requerides per l’us al que es preté n destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zo na ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que q uedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot duran t el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids . Les sorres d’altres tipus s’han 
d’emmagatzemar per separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

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

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

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanya da d’un full de subministrament 

proporcionat per el subministrador, en el que hi ha n de constar com a mínim les següents 

dades: 

- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació  d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relat iva a la granulometria i a les toleràncies 
de l’àrid subministrat. 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres públiques i edificació de Funció: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat mo lt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administrat ives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplica cions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definit s per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplica cions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de s er definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres públiques i edificació de Funció: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat  molt estrictes*. * Requisits que han de 

ser definits per lleis, reglaments i normes adminis tratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’esta mpar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,  embalatge o documentació comercial i ha 

d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certific ació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabric ant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ú s previst) 

- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials apl icables  
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exi git en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el  seu ús, en el cas que hi hagi à rids que 
no compleixen amb l’article 28.4.1. 

L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentac ió: 
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- Naturalesa del material 

- Planta productora de l’àrid i empresa transportis ta de la runa 

- Presència d’impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva 

idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un contr ol documental del marcatge per tal de 

determinar el compliment de les especificacions del  projecte i de l’article 28 de la EHE. 

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el  Subministrador ha d’aportar un certificat 

d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que ve rifiqui el compliment de les 

especificacions de l’àrid subministrat respecte l’a rticle 28 de la EHE. 
La D.F ha de poder  valorar el nivell de garantia d el distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució d e comprovacions mitjançant assaigs. 
La D.F, a més, ha de valorar si realitzar una inspe cció  a la planta de fabricació, a poder 
ser, abans del subministra de l’àrid, per comprovar  la idoneïtat per a la seva fabricació. En 
cas necessari, la D.F ha de pode r realitzar els as saigs següents per a verificar la 
conformitat de las especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d’argila (UNE 7133). 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat se c (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de reali tzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s’han de prendre mostres per r ealitzar els assaigs corresponents. 

S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi a mb els requisits sempre i quan mitjançant 

rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions  exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes  les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la ut ilitzada per a l’establiment de les 
dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i a provar noves fórmules de treball. 
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equiva lent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb,  i no sotmeses a cap classe específica 
d’exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques 
que no compleixin l’especificació de l’equivalent d e sorra, s’han de poder acceptar si 
l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix  el segü ent: 
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa  o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 
en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als val ors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d’argila en els fins, s’ha de poder reali tzar un assaig de rajos X per a la seva 
detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l ’àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó   amb aquest àrid són les mateixes que les 
d’un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procede nts de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formig ó d’ú s no estructural. 
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B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents : 

- Confecció de formigons 

 - Confecció de barreges grava-ciment per a pavimen ts 

 - Material per a drenatges 

 - Material per a paviments 

 El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natu ral 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques ref redades per aire 

- Granulats procedents del reciclatge de residus de  la construcció o demolicions, provenints 

d’ una planta legalment autoritzada per al tractame nt d’aquests residus 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

 - De pedra calcària 

 Els granulats procedents del reciclatge d'enderroc s de la construcció que s'han considerat 

són els següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

 - Granulats reciclats provinents de formigó 

 - Granulats reciclats mixtes 

 - Granulats reciclats prioritariament naturals 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 

d’obtenir els àrids, aportant tots els elements jus tificatius que cregué s convenients o que 

li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’al tres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedènci es que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqü ent dels materials que se n’ext raguessin. 

CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 

provinents de construccions amb patologies estructu rals, com ara ciment aluminós, granulats 

amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadu res. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús i ha de ser la que es defineix a 

la partida d'obra en què intervingui o, si no hi co nsta, la que estableixi explícitament la 

DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria unif orme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d 'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2 ) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les espec ificacions de l’ article 28 de la EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals s ans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat es tructural, complint una sè rie de 

requisits: 
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- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del  20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àr id reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 2 0% d’àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20%  d’àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es  mantenen els establerts en l’article 28 de 

la EHE. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d’ una planta autoritzad a legalment per al tractament de residus de 

la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de  meteorització o d’alteració física o quí 

mica sota les condicions mes desfavorables que pres umiblement es puguin donar al lloc 

d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions q ue puguin  causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’ai gua. 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb u n contingut final de ceràmica superior al 

10% en pes. 

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecci ó de cobertes 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó , sense barreja d'altres enderrocs. 

Contingut de formigó:  > 95% 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons de resistencia característica <= 20 N/m m2 utilitzats en classes d'exposició I o 

Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subases de paviments 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 

elements massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 

 Contingut total de matxuca de formigó + maó + mort er:  >= 95% en pes 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'u n 20% de granulats reciclats provinents de 

formigó. 

Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exp osició I o IIb 

 S'han considerat les següents utilitzacions de les  graves: 

- Per a confecció de formigons 

 - Per a drens 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

15 
  

 - Per a paviments 

 - Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC -1 o GC-2 

 GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

 Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

 GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fra ccions de granulat gruixut que s’utilitzen 

per a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tam any màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i  M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,g ranític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artific ial i R,  reciclat 

La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava)  utilitzat per la confecció de formigó serà 

menor que les següents dimensions: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre bein es o armadures que formin grup, o entre un 

parament de la peç a i una beina o armadura que for mi un angle >45º (amb la direcció de 

formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça  i una beina o armadura que formi un angle 

<=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es form igona amb les excepcions següents: 

     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 d el gruix mínim 

     - Peces d'execució molt curosa i elements en e ls que l'efecte de la paret de l'encofrat 

sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), a mb  TMA < 0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àri d gruixut serà el mínim valor entre el 

primer punt i el segon del paràgraf anterior. 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al do ble del límit més petit aplicable a cada 

cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Col or mé s clar que el patró 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en  pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament  naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

L’índex de llenques  per a un granulat gruixut sego ns UNE-EN 933-3: <= 35% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a g ranulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma  de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i refe rits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec  (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissurac ió:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
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 Contingut de ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

 El contingut de matèria orgànica que sura en un lí quid de pes específic 2 segons la  UNE-EN 

1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats grui xuts. 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, pape r...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixto s:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  <  0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

 Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE  146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-

508 EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  N ul·la 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 

Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5 % 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%  

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi s egons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencia l amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un a nàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar . Si d’aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcal i – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactiv itat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que contingu in nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a l es contemplades a la EHE 

GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natur al, del matxuqueig  de roques naturals, o 
del reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar rest es d’argila, margues o altres materials 
estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tam í s 80 UNE) i el garbellat ponderal 

acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La com posició granulomètrica ha de ser fixada 

explícitament per la DF segons les característiques  del terreny per drenar i del sistema de 

drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes de l material filtrant, dx = grandària 
superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de  ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistem a previst d’evacuació de l’ aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l’orifici:  > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid de l tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metx inal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixud a es col·locarà al costat del sistema 
d’evacuació. Aquesta complirà  les condicions de fi ltre respecte a la següent i així 
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successivament fins arribar al replè o al terreny n atural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres 
geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per mate rials amb graves i boles a efectes del  
compliment de les condicions anteriors, s’atendrà ú nicament a la corba granulomètrica de la 
fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorr a fina i llims, el material drenant haurà 
de complir, a més de les condicions generals de fil tre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homoge ni, sense restes de sorra o llims, les 
condicions de filtre 1 i 2 s’ han de substituir per : 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable  central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable  central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable  central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de  comprova r que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) 

sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zon a ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar  per separat 
Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedi n protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot duran t el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del gr anulat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanya da d’un full de subministrament 

proporcionat per el subministrador, en el que hi ha n de constar com a mínim les següents 

dades: 

- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació  d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas  de material reciclat 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relat iva a la granulometria i a les toleràncies 
de l’àrid subministrat. 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres públiques i edificació de Funció: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat mo lt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administrat ives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplica cions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definit s per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplica cions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de s er definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres públiques i edificació de Funció: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat  molt estrictes*. * Requisits que han de 

ser definits per lleis, reglaments i normes adminis tratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’esta mpar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,  embalatge o documentació comercial i ha 

d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certific ació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabric ant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ú s previst) 

- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials apl icables  
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exi git en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el  seu ús, en el cas que hi hagi à rids que 
no compleixen amb l’article 28.4.1. 

L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentac ió: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l’àrid i empresa transportis ta de la runa 

- Presència d’impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 
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El subministrador de granulats procedents de recicl atge, ha d'aportar la documentació  que 

garanteixi el compliment de les especificacions est ablertes a la norma EHE-08, si el material 

s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva 

idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un contr ol documental del marcatge per tal de 

determinar el compliment de les especificacions del  projecte i de l’article 28 de la EHE. 

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el  Subministrador ha d’aportar un certificat 

d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que ve rifiqui el compliment de les 

especificacions de l’àrid subministrat respecte l’a rticle 28 de la EHE. 
La D.F ha de poder  valorar el nivell de garantia d el distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució d e comprovacions mitjançant assaigs. 
La D.F, a més, ha de valorar si realitzar una inspe cció  a la planta de fabricació, a poder 
ser, abans del subministra de l’àrid, per comprovar  la idoneïtat per a la seva fabricació. En 
cas necessari, la D.F ha de pode r realitzar els as saigs següents per a verificar la 
conformitat de las especificacions: 

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d’argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat se c (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magn èsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2 ). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Inspecció visual del material i recepció del cert ificat de procedè ncia i qualitat 
corresponent.  
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 2000 m3 
durant la seva execució, es realitzaran els següent s assaigs d’identificació del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant ( UNE EN 933-1)  
     - Assaig granulomètric del material adjacent ( UNE 103101)  
     - Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)  
S’ha de demanar un certificat de procedència del ma terial, que en el cas d’à rids naturals ha 
de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d’identificació del material 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT: 
No s’acceptarà  la grava que no compleixi totes les  especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’e stabliment de les dosificacions aprovades, 
s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de t reball.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INC OMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’ha d’autoritzar l’ ús del material corresponent en l’execució 
del reblert.  
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0511302,B0511401,B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conglomerant hidràulic format per diferents materia ls inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançan t un procés d'hidratació , endureix i un 

cop endurit conserva la seva resistència i estabili tat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser un material granular molt fi i estadístic ament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja  adequadament amb aigua i granulats, de 

produir un morter o un formigó que conservi la seva  traballabilitat en un te mps prou llarg i 

assolir, al final de períodes definits, els nivells  especificats de resistència i mantenir 

estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

En activitats manuals en les que hi hagi risc de co ntacte amb la pell i d’acord amb 

l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22  de juny, no s’han d’utilitzar o 

comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI ) superior a dos parts per milió del pes 

sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat am b el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de jul iol i 956/2008 de 6 de juny. 

Els components han de complir els requisits especif icats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 

197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III  

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, s egons el contingut de l’addició o barreja 

d’addicions presents en el ciment. Segons aquest co ntingut creixent els subtipus poden ser A, 

B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 
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Relació entre denominació i designació dels ciments  comuns segons el tipus, subtipus i 

addicions: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │  CEM II/A-S  │ 
│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 
│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│                                       │  CEM II/A-Q  │ 
│                                       │  CEM II/B-Q  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 
│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 
│                                       │  CEM II/A-W  │ 
│                                       │  CEM II/B-W  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb esquist           │  CEM II/A-T  │ 
│ calcinat                              │  CEM II/B-T  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb filler            │  CEM II/A-L  │ 
│ calcari                               │  CEM II/B-L  │ 
│                                       │  CEM II/A-LL │ 
│                                       │  CEM II/B-LL │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland mixt                  │  CEM II/A-M  │ 
│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment amb escòries de                │  CEM III/A   │ 
│ forn alt                              │  CEM III/B   │ 
│                                       │  CEM III/C   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 
│                                       │  CEM IV/B    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
│                                       │  CEM V/B     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M,  en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 

i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els compon ents principals a més del clinker han de 

ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de s er l’especificada al capítol 6 de la norma 

UNE-EN 197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències me càniques, físiques, químiques i de durab 

ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-E N 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials alumino sos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb  el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 

6 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i s eran aquells definits a la norma UNE 80305 

i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comu ns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 

paleta) que compleixin amb l’especificació de blanc or. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
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D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubr e i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques, quí miques i de durabilitat 

que han de complir els ciments comuns blancs són le s mateixes que les especificades per als 

ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques i químiques que ha de complir 

el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són l es mateixes que les especificades per al 

ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubr e i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments  resistents a l’aigua de mar segons el 

tipus, subtipus i addicions: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │      I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │    II/A-S    │ 
│                                       │    II/B-S    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │    II/A-D    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │    II/A-P    │ 
│                                       │    II/B-P    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │    II/A-V    │ 
│ volants                               │    II/B-V    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment amb escòries de                │    III/A     │ 
│ forn alt                              │    III/B     │ 
│                                       │    III/C     │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │    IV/A      │ 
│                                       │    IV/B      │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les especificacions generals en quan a composició i  a exigències mecàniques, físiques, quí 

miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs 

de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especifica ts al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: de manera que no s'alterin les sev es característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagat zemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmaga tzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 

de la intempè rie i sense contacte directe amb la t erra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se  declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morter os para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establec e la certificación de conformidad a normas 

como alternativa de la homologación de los cementos  para la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefab ricados. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplica ción de la Directiva 89/106/CEE. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulac ión de productos de construcción, aprobadas 

por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se  aprueba la instrucción para la recepción 

de cementos (RC-08). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, es pecificaciones y criterios de conformidad 

de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. C omposición, especificaciones y crierios de 

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adici onales. Parte 2: Cementos resistentes al 

agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ  

(CAC): 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a preparació de formigó, morter, b eurades i altres mescles per a construcció 

i per a la fabricació de productes de construcció,  

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, p asta i altres mescles per a construcció i 

per a la fabricació de productes de construcció:   

     - Sistema 1+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Conformitat CE  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar ac ompanyat de la següent informació com a 

mínim: 

- el número identificador del organisme certificado r que ha intervingut en el control de 

producció 

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça e nregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l’any en que el fabric ant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especifi cacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el ti pus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 

pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot si mplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de con formitat 

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l’any en que el fabrican t va posar el marcatge 
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- referència al número de la norma harmonitzada cor responent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge  o etiquetat CE haurà d’apareixer també a 

l’albarà o documentació que acompanya al lliurament . 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ci ment 

- identificació del fabricant i de l’empresa de sub ministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat c onforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l’etique tat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 

RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels c iment 

- identificació del fabricant i de l’adreça de subm inistrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat s egons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els  Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el cimen t 

- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marc atge CE 

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostr ar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del  fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat s egons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny  

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els  Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana  i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulac ió i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les da des següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallad a de tots ells i dels seus efectes 

 
 
B052 - GUIXOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0522300,B0521100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de  guix, i eventualment addicions per a 

modificar les característiques d'adormiment, resist ència, adherència, retenció d'aigua, 

densitat o altres. 

S’han contemplat els tipus de guixos següents: 

- Conglomerants a base de guix 

- Guix per a la construcció en general 

- Guix per a aplicacions especials de construcció 

- Guix per a agafar perfils i plaques de guix lamin at 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat 

a normes segons l'ordre 14-1-1991. 

S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los am b aigua. 
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No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A LA CONSTRUCCIÓ: 

Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):  

- Guix de construcció d'aplicació manual de designa ció B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de desi gnació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2 

Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):  

- Guix de construcció d’aplicació manual de designa ció B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de desi gnació B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2 

Temps d’inici d’adormiment: 

- Guix de designació B1 d’aplicació manual:  > 20 m inuts 

- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 5 0 minuts 

- Guix de designació C6:  > 20 minuts 
Els guixos de construcció i els conglomerants a bas e de guix per a la construcció s’han de 
designar  de la següent manera: 
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons  la designació  de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma EN 13279-1 
- Resistència a compressió 

 ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMI NAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 

LAMINAT: 

Els adhesius a base de guix per a la fixació  de le s plaques de guix laminat o els 

transformats de plaques de guix laminat s’han de de signar de la següent manera: 

- Mitjançant l’expressió “adhesivo a base de yeso p ara transformados de placas de yeso 

laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado” 

- Referència a la norma EN 14496 

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les  plaques de guix laminat o els transformats 

de plaques de guix laminat han d’ anar marcats de m anera clara e indeleble, ja sigui sobre la 

pròpia placa, o bé sobre l’embalatge, l’albarà o el  certificat subministrat amb el producte 

amb les següents indicacions: 

- Referència a la norma europea EN 14496 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identific ació del fabricant 

- Data de fabricació i/o data de caducitat 

- Identificació del producte segons el sistema de d esignació esmentat anteriorment 

- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alteri n les seves característiques. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

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

¦ Producte   ¦             Ús previst               ¦ Característiques  ¦ Sistema ¦ 

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

¦            ¦ En parets, envans, sostres, revest.  ¦   Reacció al foc  ¦   3/4   ¦ 

¦  Guix de   ¦ segons procedeixi, p/protecció       ¦-------------------¦---------¦ 

¦construcció ¦ davant del foc d'elements estruct.   ¦                   ¦         ¦ 

¦i conglom. a¦ i/o compartimentació davant del foc  ¦      Altres       ¦    4    ¦ 

¦base de guix¦ en edificis.                         ¦                    ¦         ¦ 

¦  per a la  ¦------------------------------------- -¦-------------------¦---------¦ 

¦construcció ¦ En parets, envans, sostres, revest.  ¦                   ¦         ¦ 

¦            ¦ segons procedeixi, en situacions i   ¦       Tots        ¦    4    ¦ 
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¦            ¦ usos no mencionats anteriorment      ¦                   ¦         ¦ 

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

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la di rectiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre l’ 

embalatge de manera visible (o si no és possible, s obre o la documentació comercial que 

acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat de la  següent informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 13279 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quan titat i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 

manera: 

     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 

          - Reacció al foc 

          - Aïllament directe al soroll aeri 

          - Resistència tèrmica 

     - Característiques a les que s’aplica la opció  “Prestació No Determinada” (PND) 

     - Com alternativa la designació normalitzada 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX 

LAMINAT: 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

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

¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦  Característiques    ¦ Sistema ¦ 

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

¦ Adhesius a ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦  Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 

¦base de guix¦ cificacions de reacció al foc      ¦ -------------------------------¦ 

¦  p/plaques ¦                                    ¦  Altres              ¦    4    ¦ 

¦guix laminat¦------------------------------------- -------------------------------¦ 

¦i transform.¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦                      ¦         ¦ 

¦plaques guix¦ nats anteriorment                  ¦  Tots                ¦    4    ¦ 

¦  laminat   ¦                                    ¦                      ¦         ¦ 

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

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la di rectiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre 

l’embalatge de manera visible (o si no és possible,  sobre o la documentació  comercial que 

acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat de la  següent informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 14496 

- Descripció del producte: nom genèric, material, d imensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 

manera: 

     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 

          - Resistència a l’esforç tallant 

          - Reacció al foc 

          - Permeabilitat al vapor d’aigua 

          - Resistència a flexió 

          - Altres valors que depenen del sistema i  que ha de declarar el fabricant en la seva 

documentació sobre l’ús previst 

     - Prestació No determinada (PND) per a aquelle s característiques en les que sigui 

aplicable 

     - Com alternativa la designació normalitzada 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb el terra, 

de manera que no s'alterin les seves condicions. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A LA CONSTRUCCIÓ: 

UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglom erantes a base de yeso para la 

construcción. Parte 1: Definiciones y especificacio nes. 

UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglom erantes a base de yeso para la 

construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

 ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMI NAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 

LAMINAT: 

UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para tra nsformados de placa de yeso laminado con 

aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado . Definiciones, especificaciones y métodos 

de ensayo. 

 
 
B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials c alcaris, compost principalment per òxids o 

hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de  magnesi i quantitats menors d'òxids de 

silici, ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç amarada en pasta CL 90 

- Calç aèria CL 90 

- Cal hidràulica natural NHL 2 

- Cal hidràulica natural NHL 3,5 

- Cal hidràulica natural NHL 5 

CALÇ AMARADA EN PASTA: 

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrej ada amb aigua, amb la quantitat justa per 

obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a  la que es destini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

CALÇ AÈRIA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les p ropietats dels morters. 

Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en p es 

 Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 

 Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 

 Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 

 Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459- 2) 

- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 

 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 

- Pastes amarades:  Passa 

- Altres calçs: 

     - Mètode de referència:  <= 20 

     - Mètode alternatiu:  <= 2 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

28 
  

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 

Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 

- Pastes amarades:  45% < h < 70% 

- Altres calçs:  <= 2% 

 Requisits de reactivitat i granulometria: 

- Retingut pel tamí s de 3 mm:  0% 

- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 

- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 

(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui 

confirmada després de 28 dies de conservació en aig ua, segons l’assaig donat en la norma UNE-

EN 196-2) 

Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2): 

- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 

- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 

- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes p ressuritzades dotades de medis pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitg es d’em magatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de p oder ser en sacs, de manera  que no 
experimenti alteració de les seves característiques . 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes ind icades en les fitxes de seguretat per a les 

classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han d e ser les recomanades oficialment o, en el 

seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte  1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad 

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Pa rte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte  2: Métodos de ensayo. 

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte  3: Evaluación de la conformidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a preparació de morters de fàbrica , revestiments interiors i exteriors i 

altres productes de construcció:   

     - Sistema 2: Declaració de conformitat del fab ricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  
Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documen tació annexa i un full de característiques. 

A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha  de constar com a mínim la següent 

informació: 

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
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- Referència a la norma UNE-EN 459-1 

- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esm entada norma 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Designació comercial i tipus de cal. 

- Identificació del vehicle de transport 

- Referència de la comanda 

- Quantitat subministrada 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Si es el cas, certificat acreditatiu del complime nt de les especificacions obligatòries i/o 

acreditatiu de la homologació de la marca, segell o  distintiu de qualitat. 

- Instruccions de treball si fos necessari 

- Informació de seguretat si fos necessària. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  on h a de constar, com a mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat  
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatg e 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a la UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al men ys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d’òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Inspecció de les condicions de subministrament de  la calç, d’acord a la norma PG3 , i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant c onforme a les especificacions exigides. 
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de materi al de les mateixes característiques, s’han 
de realitzar els assaigs identificatius corresponen ts a la designació concreta. 
S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar e ls assajos de recepció i l’altra per 
assaigs de contrast que s’ha de conservar al menys cent dies. 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
     - Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) 
     - Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)  
     - Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) 
S’han de  realitzar controls addicionals, mensualme nt i tres cops com a mínim durant 
l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de reali tzar obligatòriament els assaigs de 
recepció necessaris per a comprovar les seves carac terístiques especifiques. 
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459 -2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el  PG3 article 200 i els criteris que exposi 
la DF. De cada lot s’han d’extraure dos mostres, un a per realitzar els assaigs de recepció i 
l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà d e conservar durant al menys 100 dies. S’ha 
de prendre  una tercera mostra si el subministrador  de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT: 
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec. 
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obr ir el recipient que la conté apareix en 
estat grumollós o aglomerat. 
 
 
B05A - BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B05A2103. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Material format per la mescla d’un conglomerant, cà  rregues minerals i additius, apte per a 

omplir junts entre diferents materials o protegir e n front la corrosió armadures actives 

d’elements pretesats o postesats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalme nt per ciment, aigua i, eventualment, sorra 

fina i additius, utilitzades en estruc tures amb ar madures pretesades i postesades 

-  Material format per la mescla d’un conglomerant,  càrregues minerals i additius, apte per a 

omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que f ormen els revestiment de parets o paviments 

situats en interior o exteriors. 

S'han considerat els tipus segü ents de material pe r a rejuntat de rajoles ceràmiques: 

- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de con glomerant hidràulic, càrregues minerals i 

additius orgà nics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el 

moment abans d’utilitzar-se. 

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mes cla de resines sintètiques, càrregues 

minerals i additius orgànics o inorgànics, que endu reixen per una reacció química. 

BEURADA DE CIMENT:  
Els components de la beurada: aigua, à rids, additi us i ciment, compliran les condicions 
generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat. 
S’ha d’establir la fórmula de treball de la beurada , que haurà d’inclour e com a mínim, les 
següents dades: 
- La granulometria dels àrids (si és el cas). 
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és e l cas, de cada additiu, referides a la 
mescla total. 
- La resistència a compressió de la beurada a 28 di es. 
- La consistència de la beurada. 
- El temps de mescla i amassat. 
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement , classe 32,5. 

En la preparació de la mescla s'han de dosificar el s materials sòlids, en pes. 

Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla. 
El temps d’amasat depèn del tipus d’aparell mesclad or, però en qualsevol cas no ha de ser  
inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts. 
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no  ha de tenir impureses o substàncies 
perjudicials com ara à cids o partícules laminars c om per exemple, mica o pissarra. 

Els additius que es facin servir no han de tenir su bstàncies que puguin perjudicar les 

armadures o la beurada, com ara els sul furs, els c lorurs o els nitrats, i hauran de complir: 

- Contingut: <= 0,1% 

- Cl < 1 g/l d’additiu de líquid 

- Ph segons fabricant 

- Extracte sec +-5% del definit pel fabricant 

Les beurades d’injecció  han de complir que: 

- El contingut d’ió clorur (CI - ) serà <= 0.1% de la massa del ciment 
- El contingut d’ió sulfat (SO 3) serà  <= 3.5% de la massa del ciment 

- El contingut d’ió sulfur (S 2- ) serà <= 0.01% de la massa del ciment 

Les beurades d’injecció  han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445: 

- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25 

- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44) 

- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 1 0 cm): 

     - A les 3 h: <= 2% en volum 

     - Màxima: <= 4% en volum 

     - A les 24 h: 0% 

- pH de l'aigua:  >= 7 

- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

31 
  

- Expansió: <= 10% 

- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 k g/cm2 (30 N/mm2) 

- Reducció volumètrica:  <= 1% 

- Expansió volumètrica:  <= 5% 

- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N /mm2 

- Enduriment: 

     - Inici: >= 3h 

     - Final: <= 24h 

- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2 

En el cas de beines o conductes verticals, la relac ió  a/c de la mescla ha de ser superior que 

la indicada per a beines horitzontals. 

BEURADA PER A CERÀMICA: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG): 

S’han considerat les classes següents, en funció  d e les característiques addicionals: 

- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 

- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb  característiques addicionals (resistència 

alta a la abrasió i absorció d’aigua reduïda) 

Característiques fonamentals : 

- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 m m3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 3,5 N/m m2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 2 mm/m 

- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 

     - Després de 30 min:  <= 5 g 

     - Després de 240 min:  <= 10 g 

Característiques addicionals: 

- Alta resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 1 000 mm3 

- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 

     - Després de 30 min:  <= 2 g 

     - Després de 240 min:  <= 5 g 

BEURADA PER A CERÀMICA DE  RESINES REACTIVES (RG): 

- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm 3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm 2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 

- Absorció d’aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINIST RAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:  

Subministrament: Amb les precaucions necessàries pe r que no s'alterin les seves 

característiques. 

Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo. 
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 

Subministrament: Envasada adequadament, de manera q ue no experimenti alteració de les seves 

característiques. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs  secs, sense contacte directe amb el terra 

i protegit de la  intempèrie, de manera que no se n 'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BEURADA DE CIMENT:  

 l de volum necessari procedent de la instal·lació de l’obra. 

BEURADA PER A CERÀMICA: 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

BEURADA DE CIMENT:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

UNE-EN 445:1996 Lechadas para tendones de pretensad o. Métodos de ensayo. 

UNE-EN 447:1996 Lechadas para tendones de pretensad o. Especificaciones para lechadas 

corrientes. 

BEURADA PER A CERÀMICA: 

* UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para bald osas cerámicas. Definiciones y 

especificaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT: 
El subministrador haurà d’aportar la documentació  relacionada amb els materials que composen 
la beurada de ciment, acreditant el marcatge CE, se gons el sistema d’avaluació aplicable dels  
materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instruc ció de Formigó Estructural (EHE-08). 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d’origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 

- Referència a la norma UNE-EN 13888 

- Tipus de material de rejuntat 

- Instruccions d’us: 

     - Proporcions de la mescla 

     - Temps de maduració: interval de temps des de l moment de fer la mescla i el moment en 

que està llest per a ser aplicat 

     - Vida útil: interval de temps màxim en que el  material pot ser utilitzat desprès de fer 

la mescla 

     - Mètode d’aplicació 

     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i  permetre l’ús  

     - Àmbit d’aplicació 

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurad a. 
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d’amasat, relació 
aigua/ciment i quantitat d’additiu. 
- Abans de l’inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s’ha de 
realitzar: 
     - Confecció i assaig a compressió a 28 dies de  3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de 
ciment, segons UNE EN 1015-11. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIME NT: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT: 
No s’ha d’acceptar la beurada de ciment per a injec ció  de beines si no es compleixen les 
especificacions indicades. 
 
 
B05B - CIMENTS NATURALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05B1001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització d e margues calcinades, amb addició posterior 

d'un 5%, com a màxim, de substà ncies no nocives, q ue compleixin la norma UNE 80309. 

Es consideren els següents tipus: 

- Ciment natural lent (CNL) 

- Ciment natural ràpid (CNR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o  8 (CNR 4, CNR 8). 

Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (C NL 8). 

Residus màxims (UNE 80122): 

- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 

- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35% 

Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 

- Ciment natural ràpid:  1 min 

- Ciment natural lent:  10 min 

Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 

- Ciment natural ràpid:  8 min 

- Ciment natural lent:  120 min 

Resistència a compressió (UNE 80116): 
┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│   TEMPS   │   CNR 4   │   CNR 8   │   CNL 8    │ 
│───────────│───────────│───────────│────────────│  
│    1 h    │ 0,5 N/mm2 │   1 N/mm2 │    _       │ 
│    6 h    │   1 N/mm2 │   2 N/mm2 │ 0,8 N/mm2  │ 
│    7 dies │   2 N/mm2 │ 5,2 N/mm2 │   5 N/mm2  │ 
│   28 dies │   4 N/mm2 │   8 N/mm2 │   8 N/mm2  │ 
└────────────────────────────────────────────────┘  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alteri n les seves característiques. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de subministrament 

- Identificació del vehicle de transport 

 - Quantitat subministrada 

 - Denominació i designació d'acord amb la norma UN E 80309 

- Referència de la comanda 

 Als sacs hi han de figurar les següents dades: 

- Referència a la norma UNE 80309 

- Pes net 

 - Designació i denominació del ciment 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Dates de producció i d’ensacat del ciment 

- La inscripció "No apte per a estructures de formi gó" 

 Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemp èrie i sense contacte directe amb el terra, 

de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los 

cementos naturales. 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el tí tol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril . 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

La designació del formigó fabricat en central es po t fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als f ormigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als f ormigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord am b el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA  pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretesat 

- R: Resistència característica especificada, en N/ mm2 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F  fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó 

En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especificades en la 

designació, les garanties i les dades que el submin istrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar 

abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigencies de qual itat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, no pot contenir cendres 

volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el  fum de sílice. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 

cendres volants o fum de sílice per la seva confecc ió. En estructures d'edificació, si 
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s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres vola nts realitzarà un control sobre la 

producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posa r els resultats de l'anàlisi a l'abast de 

la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformit at oficialment homologat a nivell nacional 

o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les esp ecificacions de la norma UNE_EN 450. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 

- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II /A-D (UNE 80307) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 

(UNE 80303-3) 

Classe del ciment:  32,5 N 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). L a quantitat mínima de ciment considerant el 

tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 

la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 

- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formig ó no pot excedir: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  del ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN  SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següen ts valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions d’amasat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
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- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a mínim, les dades 

següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 

- Nom del peticionari i del responsable de la recep ció 

- Especificacions del formigó: 

    - Resistència característica 

    - Formigons designats per propietats: 

         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la  EHE 

         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

    - Formigons designats per dosificació: 

          - Contingut de ciment per m3 

          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 d e la EHE 

    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  

    - Tipus, classe i marca del ciment 

    - Grandària màxima del granulat 

    - Consistència 

    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

    - Procedència i quantitat de les addicions o in dicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3  de formigó fresc 

- Identificació del camió i de la persona que fa la  descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960A,B065910B,B065960B,B065710B,B0651040,B06591 0C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el tí tol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril . 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08 . 

La designació del formigó  fabricat en central es p ot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als f ormigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als f ormigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord am b el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA  pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/ mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L  Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó 

En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador  les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especificades a la 

designació , les garanties i les dades que el submi nistrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qua litat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pe s del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecc ió. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment.  La quantitat mínima de ciment s’especifica 

a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres vola nts realitzarà un control sobre la 

producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a 

l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qua litat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas  les especificacions de la norma UNE_EN 

450. 
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Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 
UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistènci a a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’e dat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d’edat els valors resultants d e la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies , ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 

formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficie nt en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (C EM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 

normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5) , = 0,38 per a ciments d’enduriment lent 

(CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipu s CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B   (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CE M II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 

el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relac ió aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconsegu ir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 
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- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó,  corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l’aigua és standard: < 175 Kg/m3. 

- Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següen ts valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con   │            Condicions                 │ 
│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 
│--------------------------------------------------- --------- │ 
│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 
│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 
│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 
│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 
│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie  │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària  màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària   │ Contingut │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg) │ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 
│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 
└──────────────────────────┘ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels se güents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de for migó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
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- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a mínim, les dades 

següents: 

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’a rt. 39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’ art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància ) 

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi  ha 

     - Procedència i quantitat de les addicions o i ndicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament  
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- Identificació del camió i de la persona que fa la  descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitja nçant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a c ompressió i les altres 2 a l’assaig de 
penetració d’aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosific ació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assaja ran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui neces sari segons l’article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de pe netració d’aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir co nstància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corres ponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per  a formigons se nse distintiu de qualitat, 
es realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d’elements que treballen a compr essió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf ície construïda <= 500 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Elements o grups d’elements que treballen a flexi ó: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf ície construïda <= 1000 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les p astades d’un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reco negut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció  del nivell de garantia per al que s’ha 
efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5. 1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a quals evol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
caracterí stica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només  es podrà  aplicar en formigons que 
disposin d’un distintiu de qualitat oficialment rec onegut i que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plan tes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plant es, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II , i que en el projecte s’hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La D.F podrà eximir la realització dels assaigs car acterístics de dosificació quan el formigó  
que es vagi a subministrar estigui en possessió d’u n distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dos ificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó qu e no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relac ió a la resistència es comprovarà  a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2  provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 
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- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament ent re les pastades de l’obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran  els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cada scuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= … <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió  d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es co nsiderarà  com un control d’identificació, 
per tant els criteris d’acceptació en aquest cas te nen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, am b una resistència certificada i estadí 
sticament avaluada amb un nivell de garantia molt e xigent. 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà  si: 
f(x) = x – K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pas tades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les  últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les  últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica espec ificada en el projecte 
Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fab rica de forma contínua a central d’obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix f ormigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – 
K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó 
si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts  està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el  formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebu ig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pa stades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subminis trat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència comple ixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat de l formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial de l distintiu de qualitat 
 
 
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B06NLA2C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigons que no aporten  responsabilitat estructur al a la construcció, però col·laboren a 

millorar la durabilitat del formigó estructural (fo rmigons de neteja) o aporten el volum 

necessari d’un material resistent per a  conformar la geometria requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contam inació de les armadures i la dessecació del 

formigó estructural al  procés d’abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volum s de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no es tructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns exce pte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments c omuns 

- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a  usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 

excepte  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II /B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves ro dades o procedents de matxuqueig, o 
escòries siderúrgiques adequades. S’ha de poder uti litzar fins a un 100 % d’àrid gros 
reciclat, sempre que compleixi amb les especificaci ons de l’annex 15 de la EHE-08 amb respecte 
a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja  que els formigons d’ús no estructural 
contenen poc ciment. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08 . 
El control dels components s’ha de realitzar d’acor d als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

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

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

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

granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resi stència característica mínima de 15 N/mm2, 

i es recomanable que l a mida màxima del granulat s igui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM  = mida màxima del granulat. 
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistèn cia 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu  no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el  35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d’aigua:  ± 3% 
- Contingut d’additius:  ± 5% 
- Contingut d’addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a mínim, les dades 

següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE,o identifica ció d’autoconsum 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Data i hora de lliurament 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Designació del formigó d’acord amb l’annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a 

formigons de neteja  i HNE- per a formigons no estr ucturals), la resistència a comprensió o la 

dosificació de ciment, la consistència i la mida mà xima del granulat. 

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim  la informació següent: 

     - Tipus i contingut de ciment 

     - Relació aigua ciment 

     - Contingut en addicions, si es el cas 

     - Tipus i quantitat d’additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi  ha 

- Identificació del ciment, additius y addicions em prats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó  

- Hora límit d’ús del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contra ctista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UN E-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó  amb 
la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaig s característics de dosificació  quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en posse ssió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dos ificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistèn cia exigida al plec de condicions.  
No s’ha d’acceptar  el subministrament de formigó q ue no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
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Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac ceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el  formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebu ig de la pastada. 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0716000,B0710250,B0711010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granu lats triats i additius especials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 

- Morter sintètic de resines epoxi 

- Morter refractari 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètique s i fibres 

- Morter de ram de paleta 

El morter d'anivellament és una barreja de granulat s fins, ciment i additius orgànics, que al 

afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar  sobre terres existents i fer una capa de 2 

a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal a mb acabat  porós. 

El morter refractari és un morter de terres refract àries i aglomerant específic per a resistir 

altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 

etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additi us orgà nics que donen com a resultat una 

pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en  terres i parets situats en exterior o 

interior. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hid ràulics, additius orgànics i cà rregues 

minerals, que s’han de barrejar amb aigua just aban s d’utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que  es presenta llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resin es sintètiques, additius orgànics i 

càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’ una reacció  química, poden presentar-se en 

forma d’un o més components. 

S’han considerat les classes següents, en funció de  les caracterí stiques addicionals: 

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les  característiques addicionals) 

- F: D’adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesi us cimentosos millorats i adhesius en 

dispersió millorats). 

ADHESIU CIMENTÓS (C): 

Característiques dels adhesius d’adormiment normal:  

- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):   >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 13 48):  >= 0,5 N/mm2 
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- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348) :  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a m és: 

- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (ante s de las 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1 348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d’envelliment amb calor ( EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel- desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0, 5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 

Característiques fonamentals : 

- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 13 24):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):   >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/ mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0, 5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 

Característiques fonamentals : 

- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003) :  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >=  2 N/mm2 

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 

El morter sintètic de resines epoxi és un morter ob tingut a partir d'una mescla de granulats 

inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos com ponents bàsics: una resina i un enduridor. 

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la 

temperatura ambient i superficials del lloc on es c ol· loqui. Aquesta formulació ha de ser 

aprovada per la DF. 

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà d e la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 

 MORTER POLIMÈRIC: 

El morter polimèric es un producte a base de ciment , resines sintètiques, fum de sílice i 

fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica qu e s'utilitza per a la reparació i 

regularització d'elements de formigó. 

Granulometria:  0 - 2 mm 

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg /m2 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o 

additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ce ràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 

a material d’unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 
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- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter diss enyat amb una mida màxima del granulat 

menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter disse nyat que la seva densitat (endurit i sec), 

es inferior o igual  al valor que figura especifica t 

 La classe del morter es defineix per la lletra M s eguida del valor de la resistència a 

compressió mínima declarada per el fabricant en N/m m2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la  proporció de tots els components de la 

mescla, en volum o en pes. 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent: 

- Característiques dels morters frescos: 

     - Temps d’us (EN 1015-9) 

     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <=  0,1% 

     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 

     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 

     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 

     - Absorció d’ aigua (EN 1015-18) 

     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 

     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)  

     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/d esgel) (comprovat segons les disposicions 

que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleu gers: 

     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc: 

      - Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1 

      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segon s UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs  secs, sense contacte directe amb el terra 

i protegit de la  intempèrie, de manera que no se n 'alterin les condicions inicials. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter adhesiu:  1 any 

 - Morter amb resines sintètiques o morter polimèri c:  6 mesos 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas . Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámi cas. Definiciones y especificaciones. 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los mortero s de albañilería. Parte 2: Morteros para 

albañilería. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

48 
  

MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O  DE RESINES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a usos per a la construcció:   

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fab ricant i Assaig inicial de tipus  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d’origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de l a norma UNE-EN 12004 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol 

- Instruccions d’us: 

     - Proporcions de la mescla 

     - Temps de maduració: interval de temps des de l moment de fer la mescla i el moment en 

que està llest per a ser aplicat 

     - Vida útil: interval de temps màxim en que el  material pot ser utilitzat desprès de fer 

la mescla  

     - Mètode d’aplicació 

     - Temps obert 

     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

     - Àmbit d’aplicació 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morte rs dissenyats*). * Morter amb una 

composició i sistema de fabricació escollits pel fa bricant per tal d'obtenir les propietats 

especificades (concepte de prestació):   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morte rs prescrits*). * Morter que es fabrica en 

unes proporcions predeterminades i que les seves pr opietats depenen de les proporcions dels 

components que s'han declarat (concepte de recepta) :   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d’us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d’unió (adhesió) 

- Absorció d’aigua 

- Permeabilitat al vapor d’aigua 
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- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES: 

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrame nt i recepció  del certificat de qualitat 

del fabricant, segons les exigències del plec de co ndicions. 

 Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setma nal durant la seva execució, es comprovarà 

la consistència del morter mitjançant el mètode est ablert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà 

una sèrie de 3  provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a 

compressió (UNE-EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions  de la DF i les indicacions de la UNE-EN 
1015-11. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

No es podran utilitzar a l’obra morters sense el co rresponent certificat de garantia del 

fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de  correspondre a les especificacions de 

projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'a cceptarà el lot.   

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcu l estructural que determini el coeficient 

de seguretat del element corresponent. S'acceptarà  el lot si aquest coeficient no és inferior 

al 90 % del previst en el projecte. 

 
 
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT  PER A FORMIGONS, MORTERS I 
BEURADES 
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTER S I BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B081C010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Additius són aquelles substàncies o productes que a  l'incorporar-se als morters, formigons o 

beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes 

del ciment, produeixen modificacions al formigó,  m orter o beurada, en estat fresc i/o 

endurit, d'alguna de les seves característiques, pr opietats habituals o del seu comportament. 

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolà nics, o amb hidraulicitat latent que, 

finament dividits, poden ésser afegits al formigó a mb la finalitat de millorar algunes de les 

seves propietats o donar-li característiques especi als. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Colorant 

- Additius per a formigó: 
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     - Inclusor d’aire 

     - Reductor d’aigua/plastificant 

     - Reductor d’aigua d’alta activitat/superplast ificant 

     - Retenidor d’aigua 

     - Accelerador d’adormiment 

     - Hidròfug 

     - Inhibidor de l'adormiment 

- Additius per a morters: 

     - Inclusor d’aire/plastificant 

     - Inhibidor de l’adormiment per a morter forta ment retardat 

- Addicions: 

     - Cendres volants 

     - Fum de silici 

     - Escòria granulada 

ADDITIUS: 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades  de dosificació del producte, ha de 

garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi altera cions en les característiques mecàniques o 

químiques del formigó o morter. 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'es pecificat pel fabricant. 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Caracterí stiques essencials: 

- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la c orrosió de l'acer embegut en el material. 

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel 

fabricant 

Caracterí stiques complementàries: 

- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions  respecte a l'espectre de referència 

especificat pel fabricant 

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 7 58): 

     - D >= 1,10:  ± 0,03 

     - D <= 1,10:  ± 0,02 

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 48 0-8): 

     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 

     - T < 20% : >= 0,90 T, < 1,10 T 

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològi c del formigó o el temps d’ adormiment, 
hauran de complir les condicions de la UNE EN 934-2  . 

Limitacions d'ús d'additius 

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, s ulfits: prohibits en formigó armat i 

pretesat 

- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per ad herència 

- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l’aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 

12350-7) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 

ADDITIUS PER A FORMIGONS: 

Caracterí stiques essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 

Caracterí stiques complementàries: 
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- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-1 0): <= 0,10%, <= valor especificat pel 

fabricant 

ADDITIU PER A FORMIGÓ  INCLUSOR D’AIRE: 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar du rant el pastat del formigó o el morter i 
que té  per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que 
serveixen per millorar el comportament envers les g elades. Aquestes condicions s'han de 
mantenir durant l'adormiment. 

Caracterí stiques essencials: 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (U NE-EN 12350-7):  >= 2,5% 

- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7) :  4 - 6% 

- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endu rit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 

- Resistència a compressió  a 28 dies del formigó a mb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75% 
No s’han d’utilitzar agents airejants amb formigons  excessivament fluids.  
La proporció d’aire al formigó s’ha de controlar de  forma regular a l’obra. 
No es pot mesclar amb d’altres tipus d’additius sen se l’autorització prèvia de la DF. 

Caracterí stiques complementàries: 

- Dià metre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 

ADDITIU PER A FORMIGÓ , REDUCTOR D’AIGUA/PLASTIFICA NT: 

L'additiu reductor d’ aigua/plastificant és un prod ucte per a incorporar durant el pastat del 

formigó que té per objecte disminuir la quantitat d 'aigua per a una mateixa consistè ncia o 

augmentar l’assentament en con per una mateixa quan titat d'aigua. 

Caracterí stiques essencials: 

- Reducció d'aigua (UNE-EN  12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 

- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formig ó amb additiu, en relació al formigó 

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (U NE-EN 12350-7):  <= 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 

 ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D’AIGUA D’ALTA ACTI VITAT/SUPERPLASTIFICANT: 

L’ additiu reductor d’aigua d’alta activitat /super plastificant, és un producte per a 

incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat 

d’aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l’assentament en con per 

una mateixa quantitat d’aigua. 

Caracterí stiques essencials: 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (U NE-EN 12350-7):  <= 2% 

- Valors en relació al mateix formigó sense additiu  a igual consistencia: 

     - Reducció d’ai gua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350 -5):  >= 12% 

     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 

          - 1 dia:  >= 140% 

         -  28 dies:  >= 115% 

- Valors en relació  al mateix formigó sense additu , a igual relació aigua/ciment: 

     - Consistència: 

          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  > = 120 mm 

          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 

     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350 -2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de 

l’addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial 
     - Resistè ncia a compressió a 28 dies >= 90% 
     - Contingut en aire <= 2% en volum 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D’AIGUA: 

 Additiu que redueix la pèrdua d’aigua, en dismunir  l’exsudació. 

Caracterí stiques essencials: 

- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (U NE-EN 12350-7):  <= 2% 

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó am b additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 
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ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG: 

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo 

i que té com a funció principal incrementar la resi stència al pas de l'aigua sota pressió a la 

pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 

Caracterí stiques essencials: 

- Absorció capil.lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450 -5):  <= 50% 

- Absorció capil.lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 45 0-5):   <= 60% 

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó am b additiu, en relació al formigó  testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (U NE-EN 12350-7):  <= 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid qu e s'incorpora en el moment de pastar el 

formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 

resistència assolida sigui la mateixa que sense l'a dditiu. 

Caracterí stiques essencials: 

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de ref erència + 90 min 

     - Final d'adormiment:  <= al del morter de ref erència + 360 min 

- Resistència a compressió del formigó amb additiu,  en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3): 

     - 7 dies:  >= 80% 

     - 28 dies:  >= 90% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (U NE-EN 12350-7):  <= 2% 

- Reducció d’aigua:  >= 5% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A FORMIGÓ , ACCELERADOR DE L’ADORMIMENT : 

L’additiu per a gunitats é s un producte per a inco rporar durant el pastat del formigó que té 

per objecte accelerar el procés d'adormiment. 
S’ha de dosificar amb un sistema mecànic que assegu ri la regularitat i la precisió  de la 
proporció desitjada d’additiu. 
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de s ílice i fibres, en ordre a garantir en el 
formigó projectat les condicions requerides de resi stència, tant en primera edat com en la 
seva evolució en el temps i també en relació a la d urabilitat de l’obra. 

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 

Caracterí stiques essencials: 

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 

     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60% 

- Resistència a compressió del formigó amb additiu,  en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3): 

     - 28 dies: >= 80% 

     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28  dies 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (U NE-EN 12350-7):  <= 2% 
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig  Vicat): 
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó  sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIUS PER A MORTERS: 

Caracterí stiques essencials: 

 - Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor  especificat pel fabricant 

- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-1 1):  >= 70% que la del morter testimoni 

Caracterí stiques complementàries: 
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 - Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480- 10):  <= valor especificat pel fabricant  

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D’AIRE/PLASTIFICANT: 

Additiu que millora la traballabilitat o que permet  una reducció del contingut d’aigua, per 

incorporació en el pastat, d’una quantitat de petit es bombolles d’aire uniformement 

distribuïdes, que queden retingudes desprès de l’en duriment. 

Caracterí stiques essencials: 

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 

      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3 % en volum  

      - Desprès d’1 h en repòs:  >= A - 3%  

      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 

Caracterí stiques complementàries: 

- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  

 Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 

 ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L’ADORMIMENT: 

L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte 

retardar l'inici de l'adormiment. 

Caracterí stiques essencials: 

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 

      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3 % en volum  

      - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%  

      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 

Caracterí stiques complementàries: 

- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4) :  ± 15 mm  del valor inicial 

- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1 015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter 

d’assaig amb additiu 

 Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 

COLORANT: 

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 

beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i  als à lcalis del ciment; ha de ser 
insoluble en aigua, i no ha d’alterar el procés d’a dormiment i enduriment, la estabilitat de 
volum, ni les resistències mecàniques del formigó. 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 

ADDICIONS: 
En aplicacions concretes de formigó d’alta resistèn cia fabricat amb ciment tipus CEM I queda 
permesa l’ addició simultània de cendres volants i fum de silici  sempre que la quantitat de 
fum de silici no superi <=10% del pes del ciment  i  la suma de les addicions (cendres 
volants+fum de silici) no superin <=20% del pes tot al del ciment 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretensades, es podran fer servir cendres 

volants com addició  en una quantitat <=20% del pes  del ciment, o fum de silici en una 

quantitat <=10% del pes del ciment 

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de 

cendres volants o fum de silici per a la seva confe cció. En estructures d'edificació si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 

Si al formigó s’addicionen cendres volants o fum de  silici, s’haurà  de fer servir ciment del 

tipus CEM I 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 

CENDRES VOLANTS: 
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Cendres volants per a formigons són exclusivament e ls productes sòlids i en estat de fina 

divisió  provinents de la combustió de carbó bitumi nós polvoritzat, en les bòbiles de centrals 

termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos  del procés i recuperat per precipitació 

electrostàtica o per captació mecànica. 
Les cendres volants s’han de poder utilitzar sempre  que es consideri que no han de repercutir 
a les característiques ni a la durabilitat del form igó, i que no afavoriran la corrosió de les 
armadures. A més, s’ha d’utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a la UNE 
83414-EX), i el formigó haurà de disposar d’un cert ificat de garantia segons l’article 81º de 
la EHE. 
Resultats segons la UNE-EN 450-1: 

Característiques químiques, expressades en proporci ons en pes de la mostra seca: 

- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 

- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 

- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <=  3,0% 

- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 

 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'es tabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 

sigui < 10 mm) 

- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2) :  <= 5,0% 

Característiques físiques: 

- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN  451-2): <= 40% 

- Índex d'activitat (EN 196-1): 

     - A 28 dies:  > 75% 

     - A 90 dies:  > 85% 
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3) :  < 10 mm 
L’especificació relativa a la expansió només s’ha d e tenir en compte si el contingut d’òxid de 
calci lliure supera l’1%, sense passar del 2,5 % 

Toleràncies: 

- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80 -122):  ± 150 kg/m3 

 - Pèrdua al foc:  + 2,0% 

 - Finor:  + 5,0% 

- Variació de la finor:  ± 5,0% 

 - Contingut de clorurs:  + 0,01% 

 - Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1% 

 - Contingut SO3:  + 0,5% 

 - Estabilitat:  + 1,0 mm 

 - Índex d'activitat:  - 5,0% 

 FUM DE SILICI: 
El fum de fum silici o microsilici és una addició e n pols per a formigons projectats, que té 
per objecte millorar la seva treballabilitat, resis tència a mig termini  i compacitat. És un 
subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d’arc, del que 
s’obté  silici i ferrosilici. 
La DF pot acceptar la utilització d’un fum de silic i que no compleixi els requisits anteriors, 
sempre i quan quedin garantits els requisits del fo rmigó, tant en fresc com en endurit. 

Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85% 

 Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% 

 Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5% 
 Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95% 

Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100% 
 Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum 

ESCÒRIA GRANULADA: 

L’escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot  util itzar-se com a granulat fi en la 

confecció de formigons. 

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 ( UNE_EN 933-2). 

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silic ats inestables ni compostos ferrosos. 

No ha de contenir sulfurs oxidables. 

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en  pes: 

- Terrossos d'argila: 1% 
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- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i q ue sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2% 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la 

Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en  ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 

solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7- 136): 

- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

 ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 

Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20 

 Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coefici ent alfa de reactivitat: 

- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 

- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 

- alfa > 60:  h < 25% 

 La corba granulomètrica ha de quedar dins dels lím its següents: 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís UNE │ % Acumulatiu de granulats │ 
│            │       que hi passen       │ 
│────────────│───────────────────────────│ 
│      5     │         95 - 100          │ 
│    2,5     │         75 - 100          │ 
│    1,25    │          40 - 85          │ 
│    0,4     │          13 - 35          │ 
│    0,16    │           3 - 14          │ 
│    0,08    │           1 - 10          │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació 

de les propietats per factors físics o químics, com  ara glaçades o altes temperatures. 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D’ADDICIONS 

Subministrament: A granel en camions sitja hermètic s. 

Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges h an de tenir pintada una franja vermella de 

70 cm d'amplària. 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D’ESCÒRIA GRANULADA: 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques. 

Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, espec ialment les del terra, i separant les 

diverses fraccions granulomètriques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

ADDITIUS PER A FORMIGONS: 

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, mortero s y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones,  morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
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UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones,  morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones.  Definniciones, requisitos, conformidad , marcado y etiquetado. 

ADDITIUS PER A MORTERS: 

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, mortero s y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros 

para albañilería. Definiciones, requisitos, conform idad, marcado y etiquetado. 

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones,  morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 

morteros para albañilería, definiciones, requisitos , conformidad, marcado y etiquetado. 

ADDICIONS PER A FORMIGONS: 

UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. P arte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. D efiniciones, requisitos y control de 

calidad. 

ÚS PER A FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a morter per a ram de paleta,  

 - Productes per a formigó:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  
 El subministrament del producte ha de venir acompa nyat del certificat de qualitat 
corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A mé s, ha d’incloure la designació de l’additiu 
d’acord a la norma UNE EN 934-2.  
El certificat ha d’indicar les proporcions adequade s de dosificació del producte, i  indicar 
la seva funció principal; també ha de garantir la s eva efectivitat i que no produeixi 
alteracions en les característiques mecàniques o qu ímiques del formigó o morter.  
La documentació ha d’incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la de claració d’estar acreditat per a realitzar 
els assaigs 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equiv alent 

L’entrega d’aditius haurà d’anar acomp anyada d’una  full de subministrament proporcionat per 

el subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari  

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

-  Designació de l’additiu  segons Art. 29.2 de la EH E-08 

- Identificació del lloc de subministrament 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 

A l’embalatge o bé a l’albarà  de lliurament, hi ha  de constar la següent informació com a 

mínim: 

- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma U NE-EN 934-2) 

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de  temps a partir del qual les propietats ja 

no estan garantides 

- Instruccions d’homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
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- Instruccions d’us i precaucions relatives a la se guretat 

- Interval d’ús recomanat per el fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb e l que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s ímbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de 

la següent informació: 

     - Número d’identificació de l’organisme de cer tificació 

     - Nom o marca d’identificació del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió de l marcatge 

     - Referència a la norma EN 934-2 

     - Descripció del producte (nom genèric, materi al, ús previst, etc.) 

     - Designació del producte 

     - Informació de les característiques essencial s aplicables amb els valors declarats, en 

el seu cas 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 

A l’embalatge o bé a l’albarà  de lliurament, hi ha  de constar la següent informació com a 

mínim: 

 - Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de  temps a partir del qual les propietats ja 

no estan garantides 

- Instruccions d’us i precaucions relatives a la se guretat 

- Interval d’ús recomanat per el fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb e l que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s ímbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de 

la següent informació: ZA.3 

     - Número d’identificació de l’organisme de cer tificació 

     - Nom o identificació i direcció registrada de l fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió de l marcatge 

     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu 

cas 

     - Referència a la norma EN 934-3 

     - Descripció del producte (nom genèric, materi al, ús previst, etc.) 

     - Designació del producte 

     - Informació de les característiques essencial s aplicables amb els valors declarats, en 

el seu cas 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN COLORANT PER A FORMIGONS: 
 El subministrament del producte ha de venir acompa nyat del certificat de qualitat 
corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A mé s, ha d’incloure la designació de l’additiu 
d’acord a la norma UNE EN 934-2.  
El certificat ha d’indicar les proporcions adequade s de dosificació del producte, i  indicar 
la seva funció principal; també ha de garantir la s eva efectivitat i que no produeixi 
alteracions en les característiques mecàniques o qu ímiques del formigó o morter.  
La documentació ha d’incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la de claració d’estar acreditat per a realitzar 
els assaigs 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equiv alent 
A la fulla de subministrament hi ha de constar: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d’entrega 
- Designació de l’additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS: 
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El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a formigons, morters i pastes:   

     - Sistema 1+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Conformitat CE  

L’entrega d’addicions haurà d’anar acompanyada d’un a full de subministrament  proporcionat per 

el subministrador, on hi han de constar com a mínim  les següents dades: 

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE, per les cen dres volants i escòries granulades 

- Identificació de la instal·lació de procedència ( central tèrmica o alt forn) per a cendres 

volants 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari  

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

-  Designació de l’addició segons Art. 30 de la EHE-0 8 

- Identificació del lloc de subministrament 
La documentació ha d’incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la de claració d’estar acreditat per a realitzar 
els assaigs 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equiv alent 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS: 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s í mbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d’identificació de l’ organisme de certifi cació 
- Nom o marca d’identificació i direcció registrada  del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del mar catge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 450-1:2006 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (tau la ZA.1) UNE-EN 450-1:2006 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI: 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s í mbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d’identificació de l’ organisme de certifi cació 
- Nom o marca d’identificació i direcció registrada  del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del mar catge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 13263-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre carácterístiques essencials (tau la ZA.1) UNE-EN 13263-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Control del subministrament del material, amb rec epció  del corresponent certificat de 
qualitat d’acord a les condicions exigides. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del  distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder  determinar l’exe cució de comprovacions mitjançant assaigs. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys e n una ocasió al llarg de l’obra, s’han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte ( UNE-EN 934-2 ). 

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D’AIRE PE R A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï  el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’ha de 
realitzar l’assaig de quantitat d’aire ocluït (UNE- EN 12350-7). 

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys e n una ocasió al llarg de l’obra, s’han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte ( UNE-EN 934-2 ). 
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OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS: 
Cada cop que canviï  el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte: 
     - Determinació de la pèrdua per calcinació (UN E-EN 196-2) 
     - Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 45 1-2)  
     - Índex d’activitat resistent amb ciment pòrtl and (UNE-EN 450-1) 
     - Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3) 
     - Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) 
     - Percentatge d’òxid de calç lliure (UNE-EN 45 1-1) 
     - Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI: 
Cada cop que canviï  el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte: 
     - Determinació de la pèrdua per calcinació (UN E-EN 196-2) 
     - Índex d’activitat resistent amb ciment pòrtl and (UNE-EN 13263-1) 
     - Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) 
     - Contingut d’òxid de silici (UNE-EN 196-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys e n una ocasió al llarg de l’obra, s’han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte ( UNE-EN 934-2 ). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de  seguir les instruccions de la DF i els cr iteris indicats a les normes UNE 
corresponents i a la EHE-08 en addició de fums  de sílice.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT EN ADDITIUS : 
La conformitat dels additius que disposin de marcat ge CE, s’ha de comprovar mitjançant la 
verificació  documental de que els valors declarats  en els documents que acompanyen al 
marcatge, permeten deduir el compliment de les espe cificacions contemplades en projecte i en 
l’article 29º de la EHE.  
 En el cas dels additius que no disposin del marcat ge CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d’a portar un certificat d’ assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un lab oratori de control autoritzat, que demostri 
la conformitat de l’additiu vers les especificacion s de l’article 29º de la EHE-08, amb un 
nivell de garantia estadí stica equivalent a l’exig it pels additius amb marcatge CE a la norma 
UNE EN 934-2. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT EN COLORANT: 
No s’han d’utilitzar  additius que no arribin corre ctament referenciats i acompanyats amb el 
corresponent certificat de garantia del fabricant. 
El Director d’obra ha de decidir l’acceptació d’ un  producte colorant, així com el seu ús, a 
la vista dels resultats dels assaigs previs realitz ats. 
 En el cas dels additius que no disposin del marcat ge CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d’a portar un certificat d’ assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un lab oratori de control autoritzat, que demostri 
la conformitat de l’additiu vers les especificacion s de l’article 29º de la EHE-08, amb un 
nivell de garantia estadí stica equivalent a l’exig it pels additius amb marcatge CE a la norma 
UNE EN 934-2. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT EN  ADDICIONS: 
Els assaigs de comprovació  del producte han de res ultar conformes a les especificacions del 
plec. 
La conformitat de les addicions que disposin de mar catge CE, es comprovarà mitjançant la 
verifi cació documental de que els valors declarats  en els documents que acompanyen al 
marcatge, permeten deduir el compliment de les espe cificacions contemplades en projecte i en 
l’article 30º de la EHE.  
 
 
B09 - ADHESIUS 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0907100. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de  les cares dels elements a unir. 

S'han considerat els següents tipus: 

- En dispersió aquosa  

- Aquós en dispersió vinílica 

- En solució alcohòlica 

- De poliuretà bicomponent 

- De poliuretà (un sol component) 

- De PVC 

- De resines epoxi 

- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·l ocació de plaques de poliestirè 

EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació  de paviments de PVC i revestiments 
tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni 
tòxic. 

Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 

Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
Rendiment:  250 - 350 g/m2 

AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 

Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals  i papers vinílics. 

No ha de de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 

EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 

Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlic a, per a la col·locació de paviments 

tèxtils lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força  adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:  84 - 86 
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 

DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·loca ció de paviments de goma. 

Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents  i no inflamable. 

DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 

Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxi lades soles o modificades, que catalitzen 

en ésser mesclades amb un isocianat. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, després de tres minuts d'agi tació (INTA 163.203) no ha de tenir 

grumolls, pallofes ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30 °C 

- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 

- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 

- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 

Resistència química de la pel·lícula seca: 

- Àcid cítric, 10%: 15 dies 

- Àcid làctic, 5%: 15 dies 

- Àcid acètic, 5%: 15 dies 

- Oli de cremar: Cap modificació 

- Xilol: Cap modificació 

- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 

- Aigua: 15 dies 

 PVC: 

Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força  adhesiva inicial. 
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Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis  de temperatura i no ha de produir olors 

molestes. 

Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1  min 

Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 

Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 

DE RESINES EPOXI: 

Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col· locació de paviments de goma i revestiment 

de PVC. 

Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als o lis, als dissolvents, als àcids i als 

àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la ma teixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 

BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 

Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues miner als i additius i com a lligant principal, 

un copolímer acrílic en dispersió. 

Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 

Extracte sec a 105°C:  75 - 78 

Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 

Toleràncies: 

- Densitat:  ± 0,1% 

- Extracte sec:  ± 3% 

- Contingut de cendres:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d’assecat 

- Rendiment  

Per adhesius de dos components: 

- Proporció de la mescla 

- Temps d'inducció de la mescla 

- Vida de la mescla 

Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar l es dades següents: 

- Color 

- Densitat 

- Viscositat 

- Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilat s, sense contacte amb el terreny. 

Temperatura d'emmagatzematge: 

- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 

- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi :  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de 
la data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per est iratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

 - Filferro d'acer galvanitzat 

 - Filferro d'acer plastificat 

 - Filferro recuit 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 3 6722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis , sense discontinuïtats, escames, grans, 

rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d' altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504) ha de complir les especificacions de les 

taules I i II de la UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

 Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de co mplir 

 Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

 Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

 FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galva nitzat en calent, amb un recobriment 

orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització . 

El recobriment de PVC ha de complir les especificac ions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 

La concentricitat i la adherencia del recobriment d e PVC ha de complir les especificacions del 

article 6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506 ) 

 Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

 Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà  de lliurament hi han de constar les dades 

següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
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 - Identificació del producte 

 - Diàmetre i llargària dels rotlles 

 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la in tempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido  en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 

de calidades. Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 

suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de a lambre para cerramientos. Recubrimientos 

orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli( cloruro de vinilo). 

 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduin t-los mitjançant cops o impactes. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Gafes de pala i punta 

 - Claus d'impacte 

 - Claus d'acer 

 - Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

 - Tatxes d'acer 

 Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extr em i amb una cabota a l'altre. 

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana . 

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb l a cabota formada al doblegar la tija, 

utilitzats per a unir els bastiments amb les parets . 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequat s als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 

17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense di scontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 

tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials . 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

 Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària:  ± 1 D 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les g afes de pala i punta. 

CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana l isa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana r ayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana a ncha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida . 

 
 
B0A5 - CARGOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A5AA00,B0A5C000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 

superfície una hèlice contínua. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Cargols autoroscants amb volandera 

 - Cargols taptite d'acer inoxidable 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació  amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 

llargària de la rosca, en relació amb la seva llarg ària (UNE 17-051). 

La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a 

la vegada el forat i la rosca. 

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures,  rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de ma terial ni empremtes d'eines. 

ACABAT CADMIAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinu ïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni imperfeccions superficials. 

ACABAT GALVANITZAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinu ïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0A6 - TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A63H00,B0A61600,B0A61500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol  o un vis. El sistema de subjecció del tac 

pot ser per adherència química o per expansió produ ida per la deformació de la peça en ser 

comprimida pel cargol. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femel la del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 

volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, car gol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i a ls esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves,  emprentes, etc) que impedeixin cargolar 

els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  

El perfil de la femella ha de ser segons el seu dià metre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

 TAC QUÍMIC: 

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una re sina de reacció i un enduridor d'aplicació 

en fred. 

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una ma rca per tal de conèixer la seva profunditat 

d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatibl e amb l'adaptador de la perforadora. 

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 

 Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

     > 20°C: 10 min 

     10°C - 20°C : 20 min 

     0°C - 10°C: 1 h 

     - 5°C - 0°C: 5 h 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 

seva correcta col·locació en capses, on han de figu rar:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0A7 - Familia 0A7 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A71800,B0A71B00,B0A71E00,B0A71M00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Abraçadores de materials diversos per a la subjecci ó de canonades. 

S’han contemplat els següents tipus d’abraçadores: 

- Abraçadores reforçades formades per dues peces se micirculars d’acer galvanitzat unides per 

un cargol a cada extrem 

- Abraçadores reforçades formades per dues peces se micirculars d’acer galvanitzat unides per 

un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 

- Abraçadores d’acer inoxidable formades per dues p eces semicirculars, amb unió encaixada per 

forma 

- Abraçadores de niló (poliamida resident a l’impac te) amb doble tanca superior i base amb 

forat roscat de M6 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En les abraçadores partides d’acer galvanitzat, una  de les peces semicirculars ha de tenir un 

pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixac ió. La rosca ha de ser mètrica. 

L’abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·l ica en contacte amb el tub revestida amb un 

perfil de cautxú. 

En les abraçadores d’acer inoxidable, el cargol de fixació ha d’estar electrosoldat a una de 

les parts, mentre que l’altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment. 

En les abraçadores de niló amb tanca per la part su perior, el sistema de tancament ha de 

formar part de la pròpia abraçadora. Ha d’anar fixa da al parament amb un cargol roscat per 

ambdós extrems que subjecta a la abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot 

substituir per un cargol amb cap. També s’admet la fixació al parament encaixant la abraçadora 

en una regleta de suport fixada prèviament. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves,  emprentes, etc) que impedeixin cargolar 

els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on 

ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Unitats 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Acer per a armadures passives d’elements de formig ó: 

 S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els productes d’acer per a armadures passives no ha n de tenir defectes superficials ni 

fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d 'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 

altre matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com e lements de connexió d’armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les  barres corrugades han de tenir al menys dues f iles de corrugues transversals, 

uniformement distribuïdes al llarg de tota la llarg ària. Dins de cada fila, les corrugues han 

d’estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  esp ecificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en  intervals de mig mm 

     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de 

la UNE-EN 10080.  

- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’es pecificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 

en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nomina l de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:  

     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10 080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha 

d’apreciar trencaments o fissures  

     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90 º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 

s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080 ): 
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- Tensió d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2  

     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

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

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦    N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦  %màx. ¦ 

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

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦  0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦  0,014 ¦ 

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

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 

equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s’ha de designar segons l’especificat e n l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les  barres han de complir les especificacions 

de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres: 

     - Acer soldable (S) 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 5 ,0% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

     - Acer soldable amb característiques especials  de ductilitat (SD): 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 7 ,5% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’e specificat la taula 32.2.d de la EHE-08 

          - Deformació alternativa: Ha de complir l ’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 
+-------------------------------------------------- --------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦- --------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+-------------------------------------------------- --------+ 

- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie seg üent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 

– 25 – 32 i 40 mm 
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S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm,  en el cas d’armadura muntada o elaborada 

amb soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa: 

     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nom inal 

     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nomi nal 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requ isits establerts per la UNE-EN 10080 per a 

la fabricació de malles electrosoldades o armadures  bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisi ts establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació d’elements de connexió en armadures bàsi ques electrosoldades en gelosia. 

Els dià metres nominals dels filferros corrugats s' han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14  mm 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques mecàniques: 

     - B 500 T 

          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

          - Allargament al trencament:  >= 8% 

          - Relació f/fy:  >= 1,03 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 Armadura formada per la disposició de barres corru gades o filferros corrugats, longitudinals 

i transversals, de diàmetre nominal igual o diferen t, que es creuen entre sí  

perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 

elèctrica, realitzada en una instal·lació industria l aliena a l’obra. 

 La composició de la malla pot ser barres corrugade s o filferros corrugats, però no la barreja 

d’ambdós. 

Els components d’un panell poden ser  elements simp les o aparellats. 

El producte s’ha de designar segons l’especificat e n l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 

elements i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les espec ificacions que els hi son aplicables segons 

siguin barres o filferros.  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades  (Fs):  0,25 fy x An  

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de 

un dels elements aparellats, en malles dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements: 

     - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx 

(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més 

gruixuda) 

     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt:  diàmetre nominal de les armadures 

aparellades) 

 - Separació entre armadures longitudinals i transv ersals:  <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversa ls més enllà de l'ú ltima barra 

longitudinal):  25 mm 
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Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més g ran) 

- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegi ts de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetr e i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 

obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 

superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superf icial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón . Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui e l país d’origen i la fà brica i una altra 

que identifica la classe tècnica (segons l’especifi cat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 

10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals < = 1,5 m 

Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una ful l de subministrament que com a mínim, ha de 

contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d’identificació de la certificació d’homol ogació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d’entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d’acer subministrat classificat per dià metres i tipus d’acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d’acers subministrats segon s EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UN E-EN 10080 

- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especia ls de soldadura 

 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assai g que garanteixi el compliment de les 

característiques anteriors, on s’ha d’incloure la i nformació següent: 

- Data d’emissió del certificat 

- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l’assaig de doblegat simple 

- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus S D 

- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
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- Certificat d’homologació d’adherència en el cas e n que es garanteixi les característiques 

d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 

     - Marca comercial de l’acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més : 

- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nus os 

- Certificat de qualificació del personal que reali tza la soldadura no resistent 

- Certificat d’homologació de soldadors i del procé s de soldadura 

 
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B342C4,B0B34132. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Acer per a armadures passives d’elements de formig ó: 

 S'han considerat els elements següents: 

- Malla electrosoldada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els productes d’acer per a armadures passives no ha n de tenir defectes superficials ni 

fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d 'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 

altre matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com e lements de connexió d’armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les  barres corrugades han de tenir al menys dues f iles de corrugues transversals, 

uniformement distribuïdes al llarg de tota la llarg ària. Dins de cada fila, les corrugues han 

d’estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  esp ecificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en  intervals de mig mm 

     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de 

la UNE-EN 10080.  

- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’es pecificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 

en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nomina l de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:  

     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10 080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha 

d’apreciar trencaments o fissures  

     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90 º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 

s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080 ): 

- Tensió d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2  
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     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

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

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦    N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦  %màx. ¦ 

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

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦  0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦  0,014 ¦ 

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

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 

equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requ isits establerts per la UNE-EN 10080 per a 

la fabricació de malles electrosoldades o armadures  bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisi ts establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació d’elements de connexió en armadures bàsi ques electrosoldades en gelosia. 

Els dià metres nominals dels filferros corrugats s' han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14  mm 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques mecàniques: 

     - B 500 T 

          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

          - Allargament al trencament:  >= 8% 

          - Relació f/fy:  >= 1,03 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 Armadura formada per la disposició de barres corru gades o filferros corrugats, longitudinals 

i transversals, de diàmetre nominal igual o diferen t, que es creuen entre sí  

perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 

elèctrica, realitzada en una instal·lació industria l aliena a l’obra. 

 La composició de la malla pot ser barres corrugade s o filferros corrugats, però no la barreja 

d’ambdós. 

Els components d’un panell poden ser  elements simp les o aparellats. 

El producte s’ha de designar segons l’especificat e n l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 

elements i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les espec ificacions que els hi son aplicables segons 

siguin barres o filferros.  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades  (Fs):  0,25 fy x An  

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de 

un dels elements aparellats, en malles dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements: 

     - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx 

(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més 

gruixuda) 
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     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt:  diàmetre nominal de les armadures 

aparellades) 

 - Separació entre armadures longitudinals i transv ersals:  <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversa ls més enllà de l'ú ltima barra 

longitudinal):  25 mm 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més g ran) 

- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegi ts de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetr e i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 

obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 

superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superf icial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón . Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui e l país d’origen i la fà brica i una altra 

que identifica la classe tècnica (segons l’especifi cat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 

10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals < = 1,5 m 

Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una ful l de subministrament que com a mínim, ha de 

contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d’identificació de la certificació d’homol ogació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d’entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d’acer subministrat classificat per dià metres i tipus d’acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d’acers subministrats segon s EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UN E-EN 10080 

- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especia ls de soldadura 

 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assai g que garanteixi el compliment de les 

característiques anteriors, on s’ha d’incloure la i nformació següent: 
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- Data d’emissió del certificat 

- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l’assaig de doblegat simple 

- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus S D 

- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d’homologació d’adherència en el cas e n que es garanteixi les característiques 

d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 

     - Marca comercial de l’acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més : 

- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nus os 

- Certificat de qualificació del personal que reali tza la soldadura no resistent 

- Certificat d’homologació de soldadors i del procé s de soldadura 

 
 
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CH - PLANXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CHZL07,B0CHZL09,B0CHZL11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a part ir d'una banda d'acer de qualitat 

industrial, galvanitzada en continu, amb un recobri ment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb 

acabat prelacat a les dues cares, si es el cas. 

S'han considerat els següents tipus de planxa: 

- Planxa nervada d'acer galvanitzat 

- Planxa nervada d'acer prelacat 

- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons 

- Planxa grecada d'acer galvanitzat  

- Planxa grecada d'acer prelacat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques me càniques i la composició química de l'acer, 

que ha de complir les determinacions de la norma UN E-EN 10025-2. 

Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resisten t, gruix i tipus de nervat o grecat 

indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada , el valor haurà de ser suficient per a 

resistir sense superar les deformacions màximes adm issibles, els esforços als que es veurà 

sotmesa. 

No ha de tenir defectes superficials, com és ara co ps, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 

superficial. 

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plast ificat o prelacat, ha de coincidir amb 

l'indicat a la DT o el triat per la DF. 

Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. 

Tipus d'acer:  S235JR 

Toleràncies: 

- Amplària de muntatge 

     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 

     - Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm 

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 

- Gruix de la planxa: 

     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 

     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm 
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- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb  fusta, de manera que no s'alterin les 

seves característiques. 

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de 

perfil i acabats. 

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lle ugerament inclinats per que permetin 

evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*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. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres r ectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 
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Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix: 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerància (mm)        │ 
│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 - Torsió:  ± 2° 
  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0D3 - LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres r ectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 
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- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix: 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerància (mm)        │ 
│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 - Torsió:  ± 2° 
  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0,B0D62B60. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apunta laments. 

S'han considerat els tipus següents: 
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- Puntal rodó de fusta 

 - Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasio nats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2 mm 

 - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixac ió de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets d e platina plana i amb forats per a poder-lo 

clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària  de muntatge: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                │         Llargària del puntal                │ 
│Alçària muntatge │─────────────────────────────────────────────│  
│                │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │   5 m   │ 
│────────────────│───────│─────────│───────│─────────│─────────│ 
│        2 m     │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │    -    │ 
│      2,5 m     │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │    -    │ 
│        3 m     │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │    -    │ 
│      3,5 m     │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T │ 
│      4,0 m     │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T │ 
│      4,5 m     │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T │ 
│        5 m     │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0D7 - TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

 - Tauler aglomerat de fusta 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix:  ± 0,3 mm 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Angles:  ± 1° 

 TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 
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TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en  sec per mitjà de resines sintètiques i 

premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues ca res. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710):   >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 

 Resistència a la tracció perpendicular a les cares :  >= 0,6 N/mm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81580,B0D81280. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una c ara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 

evitar deformacions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafo ns entre ells. 

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el grui x, els rigiditzadors i els elements de 

connexió que calguin. No ha de tenir altres desperf ectes que els ocasionats pels usos 

previstos. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigona ment i vibratge no alteri la seva planor ni 

la seva posició. 

La connexió entre peces ha de ser suficientment est anca per no permetre la pèrdua apreciable 

de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb el terra, 

de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF232A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Motlles, cindris i elements especials per a la conf ecció d'encofrat, d'elements de formigó. 

S'han considerat els següents tipus d'elements: 

- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fu sta encadellada, de lamel·les metàl·liques 

i de cartró 

- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'in terceptors, embornals, boneres i pericons 

d'enllumenat i de registre 

- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 

- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons m etàl·lics o amb taulers de fusta 

encadellada 

- Alleugeridors cilíndrics de fusta 

- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gr uix, per a encofrats perduts 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El seu disseny ha de ser tal que el procés de formi gonament i de vibratge no produeixi 

alteracions en la seva secció o en la seva posició.  

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els eleme nts de connexió que calguin per tal 

d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 

La unió dels components ha de ser suficientment est anca per tal de no permetre la pèrdua 

apreciable de pasta pels junts. 

La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha  de tenir altres desperfectes que els 

ocasionats pels usos previstos. 

Toleràncies: 

- Fletxes:  5 mm/m 

 - Dimensions nominals:  ± 5 % 

 - Balcament:  5 mm/m 

 MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 

La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres re ctes. No pot tenir signes de putrefacció, 

corcs, nusos morts ni estelles. 

Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 

 Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 

 Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm  

 MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
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Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb ne rvis intermedis de reforç. 

El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 

formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 

Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de  ser neutre, o bé mesclat amb calç. 

Resistència:  380 - 430 N/mm2 

Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte dire cte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTA LAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZP500,B0DZA000,B0DZP200,B0DZJ0K6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i ap untalaments, i per a la protecció dels 

espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a  suport d'encofrat de sostres o de 

cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'e ntramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confec ció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protec ció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sis tema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 

apuntalament i no han de disminuir les seves caract erístiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient  per a garantir el compliment de les 

toleràncies dimensionals i per a resistir, sense as sentaments ni deformacions perjudicials, 

les accions que es puguin produir sobre aquests com  a conseqüència  del procès de 

formigonament i, especialment, per les pressions de l formigó fresc o dels mètodes de 

compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el f ormigó hagi adquirit la resistència 

suficient per a suportar les tensions a que serà so tmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
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Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó,  excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès  per una e ntitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment  

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobr iment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en p erjudiquin la utilització correcta. 

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

 Gruix:  >= 0,7 mm 

 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

 DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat  amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 

anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encof rat, sense alterar l'aspecte posterior del 

formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigon at, en especial quan es tracti d'elements 

que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidàr ia. 

No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, ni les armadures o 

l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials  al mediambient 

S’ha de facilitar a la D.F un certificat on es refl ecteixin les característiques del producte 

i els seus pos sibles efectes sobre el formigó, aba ns de la seva aplicació 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 

Conjunt format per elements resistents que conforme n l'entramat base d'un encofrat per a 

sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions a dequades a les càrregues que han de 

suportar i sense més desperfectes que els deguts al s usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'em primació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigona ment i vibratge no alteri la seva planor ni 

la seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superf ície encofrant ha de ser suficientment 

estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable  de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 

 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

 BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer  buits i de resistència alta. 

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per ta l d'assegurar-ne l'estabilitat i la 

indeformabilitat. 

Tots els elements que formen la bastida han d'estar  protegits amb una capa d'emprimació 

antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respe cte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb el terra, 

de manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1F2A1,B0F17251,B0F1D2A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de palet a (faç anes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòri es interiors, tant a edificació com a 
enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 
 En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o p er a revestir i  amb una densitat aparent  
mes gran de 1000 kg/m3 
 En funció del nivell de confiança de les peces res pecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a  compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el  nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció  del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les peces  han de presentar regularitat de dimensio ns i de forma. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, t aques, cremades, etc. i la uniformitat de 

color en el maó  i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 

requerides per la DF. 

 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures 

en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientmen t cuit si s'aprecia un so agut en ser 

colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals  de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix to tal): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
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- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  > = 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant, amb indicació de categoría I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pe r el fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5) :  <= valor declarat per el fabricant, amb 

indicació de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció  de l contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <=  valor declarat per el fabricant, amb 
indicació  de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, s uperfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El va lor declarat per el fabricant ha d’estar 

dins dels límits següents en funció de la categoría . 

     - D1:  <= 10% 

     - D2:  <= 5% 

     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant  en % 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Caracterí stiques essencials: 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una di mensió  >= 400 mm i envanets exteriors < a 

12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 

     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 

ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Caracterí stiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d’exposició 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 

ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 
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- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en ca ra vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabri cant 

      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 

      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Caracterí stiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <=  va lor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de mane ra no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'es cantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb pro ductes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para f ábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 

arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de pieza s para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida. 

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

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

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full princip al del  tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propieta ts hídriques següents, d'acord amb 

l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d’aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.m in)  

- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió t otal (% o g/m3) 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces  Categoria I*). * Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error  inferior o igual al 5%. Es pot determinar 

amb el valor mitjà o amb el valor característic:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces  Categoria II**). ** Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabil itat d'error superior al 5%. Es pot 

determinar amb el valor mitjà o amb el valor caract erístic:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat d el marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació: 
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     - Numero d’identificació  del organisme notifi cat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès  el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del con trol de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic , materi al, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencial s segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
 
 
B0F7 - MAONS FORADATS SENZILLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F74240. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de palet a (faç anes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòri es interiors, tant a edificació com a 
enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 
 En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o p er a revestir i  amb una densitat aparent  
mes gran de 1000 kg/m3 
 En funció del nivell de confiança de les peces res pecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a  compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el  nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció  del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d 'extrussió mecànica i cocció d'una pasta 

argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 

Les peces  han de presentar regularitat de dimensio ns i de forma. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, t aques, cremades, etc. i la uniformitat de 

color en el maó  i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 

requerides per la DF. 

 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures 

en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientmen t cuit si s'aprecia un so agut en ser 

colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals  de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix to tal): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

88 
  

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  > = 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant, amb indicació de categoría I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pe r el fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5) :  <= valor declarat per el fabricant, amb 

indicació de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció  de l contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <=  valor declarat per el fabricant, amb 
indicació  de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, s uperfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El va lor declarat per el fabricant ha d’estar 

dins dels límits següents en funció de la categoría . 

     - D1:  <= 10% 

     - D2:  <= 5% 

     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant  en % 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Caracterí stiques essencials: 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una di mensió  >= 400 mm i envanets exteriors < a 

12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 

     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 

ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Caracterí stiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d’exposició 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 

ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en ca ra vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabri cant 
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      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 

      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Caracterí stiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <=  va lor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de mane ra no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'es cantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb pro ductes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para f ábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 

arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de pieza s para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida. 

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

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

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full princip al del  tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propieta ts hídriques següents, d'acord amb 

l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d’aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.m in)  

- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió t otal (% o g/m3) 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces  Categoria I*). * Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error  inferior o igual al 5%. Es pot determinar 

amb el valor mitjà o amb el valor característic:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces  Categoria II**). ** Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabil itat d'error superior al 5%. Es pot 

determinar amb el valor mitjà o amb el valor caract erístic:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat d el marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notifi cat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès  el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del con trol de producció a fàbrica, en el seu cas 
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     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic , materi al, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencial s segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
 
 
B0FA - TOTXANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FA12A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de palet a (faç anes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòri es interiors, tant a edificació com a 
enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 
 En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o p er a revestir i  amb una densitat aparent  
mes gran de 1000 kg/m3 
 En funció del nivell de confiança de les peces res pecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a  compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el  nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció  del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d 'extrussió mecànica i cocció d'una pasta 

argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 

Les peces  han de presentar regularitat de dimensio ns i de forma. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, t aques, cremades, etc. i la uniformitat de 

color en el maó  i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 

requerides per la DF. 

 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures 

en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientmen t cuit si s'aprecia un so agut en ser 

colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals  de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix to tal): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  > = 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant, amb indicació de categoría I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pe r el fabricant 
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- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5) :  <= valor declarat per el fabricant, amb 

indicació de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció  de l contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <=  valor declarat per el fabricant, amb 
indicació  de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, s uperfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El va lor declarat per el fabricant ha d’estar 

dins dels límits següents en funció de la categoría . 

     - D1:  <= 10% 

     - D2:  <= 5% 

     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant  en % 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Caracterí stiques essencials: 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una di mensió  >= 400 mm i envanets exteriors < a 

12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 

     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 

ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Caracterí stiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d’exposició 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 

ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en ca ra vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabri cant 

      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 

      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Caracterí stiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <=  va lor declarat per el fabricant 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de mane ra no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'es cantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb pro ductes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para f ábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 

arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de pieza s para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida. 

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

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

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full princip al del  tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propieta ts hídriques següents, d'acord amb 

l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d’aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.m in)  

- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió t otal (% o g/m3) 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces  Categoria I*). * Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error  inferior o igual al 5%. Es pot determinar 

amb el valor mitjà o amb el valor característic:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces  Categoria II**). ** Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabil itat d'error superior al 5%. Es pot 

determinar amb el valor mitjà o amb el valor caract erístic:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat d el marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notifi cat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès  el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del con trol de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic , materi al, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencial s segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
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B0FG - RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o h oritzontals, obtingudes d'una pasta 

d'argila, silici, fundents i colorants, cuita. 

S'han considerat les peces següents: 

- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup  BIII) 

- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense es maltar del grup AI o AII-a) 

- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i norma lment sense esmaltar del grup BI-a) 

- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI -b o BII-a) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mè tode de fabricació :  

- Mètode A, rajoles extruïdes. 

- Mètode B, rajoles premsades en sec 

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes. 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents  grups segons l’absorció d’aigua (E): 

  - Grup I (E<=3%, baixa absorció d’aigua): 

  - Grup II (3%<E<=10%, absorció d’aigua mitja) 

  - Grup III ( E>10%), absorció d’aigua alta) 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   MÈTODE DE  │   GRUP I    │   GRUP IIa    │   GRUP IIb    │   GRUP III    │ 
│  FABRICACIÓ  │   E<=3%     │  3%<E<=6%     │   6%<E<=10%   │    E>10%      │ 
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│──────────────- │ 
│      A       │  Grup AI    │ Grup AIIa-1   │  Grup AIIb-1  │ Grup AIII     │ 
│  EXTRUÏDES   │  E<=3%      │               │               │               │ 
│              │             │───────────────│───────────────│               │ 
│              │             │  Grup AIIa-2   │  Grup AIIb-2  │               │ 
│              │             │                │               │               │ 
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│──────────────- │ 
│       B      │ Grup BI-a   │ Grup BIIa     │  Grup BIIb    │ Grup BIII     │ 
│  PREMSADES   │   E<=0,5%   │               │               │               │ 
│   EN SEC     │─────────────│               │               │               │ 
│              │ Grup BI-b   │                │               │               │ 
│              │ 0,5%<E<=3%  │                │               │               │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Com a mínim el 95% de les rajoles han d’estar lliur es de defectes visibles que puguin afectar 

l’ aspecte d’una superfície més gran de rajola. 

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota  la superfície. Els angles i les arestes 

han de ser rectes i la cara vista plana. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Toleràncies: 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segon s la UNE_EN ISO 10545-2. 

- Grup AI-a, AI-b, AII-a1 

    - Llargària i amplària respecte a les dimension s de fabricació:  ± 2% 

    - Gruix:  ± 10% 

    - Rectitud de costats:  ± 0,6% 

    - Planor:  ± 1,5% 

    - Ortogonalitat:  ± 1% 

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i  AIII 

    - Llargària i amplària respecte a les dimension s de fabricació:  ± 2% 

    - Gruix:  ± 10% 

    - Rectitud de costats:  ± 0,6% 

    - Planor:  ± 1,5% 

    - Ortogonalitat:  ± 1% 
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- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb 

    - Llargària i amplària respecte a les dimension s de fabricació: 

        - 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 

        - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 

        - 46 - 115 peces/m2:  ± 1% 

    - Gruix: 

        - 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 

        - 46 - 400 peces/m2:  ± 10% 

    - Rectitud de costats: 

        - 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 

        - 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75% 

    - Planor: 

        - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5% 

        - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 

    - Ortogonalitat: 

        - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 

        - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 

- Grup BIII 

    - Llargària i amplària respecte a les dimension s de fabricació: 

        - Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 

        - Costat > 12 cm:  ± 0,5% 

    - Gruix: 

        - 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 

        - 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 

        - <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm 

    - Rectitud de costats:  ± 0,6% 

    - Planor: + 0,5%, - 0,3% 

    - Ortogonalitat:  ± 0,5% 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segon s la UNE_EN ISO 10545-2. 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES: 

Caracterí stiques essencials: 

    - Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3): 

        -.Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N , i si gruix < 7,5mm mínim 600N 

        -.Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N , i si gruix < 7,5mm mínim 600N 

        - Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950 N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 

        - Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N , i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 

        - Grup AII-b1: >=900N 

        - Grup AII-b2:  >=750N 

        - Grup AIII:  >=600N 

        - Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300  N , i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

        - Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100  N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

        - Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 110 0 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N 

        - Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800  N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 500N 

        - Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES  INTERIORS: 

Caracterí stiques essencials: 

    - Reacció al foc: A1 

    - Coeficient de fricció:  El fabricant declarar à el mètode d’assaig utilitzat. 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES  EXTERIORS: 

Caracterí stiques essencials: 

    - Coeficient de fricció  (per a zones de vianan ts):  El fabricant declararà el mètode 

d’assaig utilitzat. 

    - Resistència al derrapatge (per zones on circu lin vehicles): El fabricant declararà el 

mètode d’assaig utilitzat 
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    - Durabilitat, resistència a les gelades: Exigi da d’acord amb ISO 10545-12 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES: 

Caracterí stiques essencials: 

    - Reacció al foc: A1 

    - Resistència a la flexió (No aplicable a rajol es amb força de trencament >=3000N. Assaig 

ISO 10545-4):  

        - Grup AI-a: >=28 N/mm2 

        - Grup AI-b: >=23 N/mm2 

        - Grup AII-a1: >=20 N/mm2 

        - Grup AII-a2: >=13 N/mm2 

        - Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2 

        - Grup AII-b2: >=9 N/mm2 

        - Grup AIII: >=8 N/mm2 

        - Grup BI-a: >=35 N/mm2 

        - Grup BI-b: >=30 N/mm2 

        - Grup BII-a: >=22 N/mm2 

        - Grup BII-b: >=18 N/mm2 

        - Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/ mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2 

    - Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin e star exposades a la caiguda accidental 

d’objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004) 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A  PARETS I SOSTRES EXTERIOR S: 

Caracterí stiques essencials: 

    - Resistència al xoc tè rmic: Quan correspongui  (ISO 10545-9) 

    - Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones,  clasificación, características y marcado. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a recobriment de parets o sostres,  en interiors o exteriors, subjectes a 

reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe:  A1***, F. *** Productes o materials que no 

necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (p er exemple productes o materials de la 

classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),  

 - Productes per a paviments interiors incloent zon es tancades de transport públic de Nivell o 

Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció 

al foc (per exemple productes o materials de la cla sse A1 conformement a la Decisió 

2000/605/CE),  

 - Productes per a paviments exteriors i acabats de  carretera per a cobrir àrees de circulació 

peatonal i vehicular,  
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 - Productes per a recobriment de parets o sostres,  en interiors o exteriors, per a usos no 

subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de s ubstàncies perilloses:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

 - Productes per a paviments subjectes a reglamenta cions sobre substàncies perilloses,  

 - Productes per a recobriment de parets o sostres,  en interiors o exteriors, subjectes a 

reglamentació de substàncies perilloses, i en sostr es interiors suspesos subjectes a requisits 

de seguretat durant l'ús:   

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fab ricant i Assaig inicial de tipus  

Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d’ anar marcades amb: 

    - La marca comercial i/o una marca de fabricaci ó apropiada, i el país d’origen 

    - Marcat corresponent a la primera qualitat. 

    - La referència a l’annex corresponent de la no rma europea (UNE EN 14411) i la 

classificació, quan sigui aplicable. 

    - Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular 

    - La naturalesa de la superfí cie (GL esmaltada  o UGL no esmaltada) 

L’embalatge i/o documentació  comercial han de port ar el marcatge CE de conformitat amb el que 

disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de dese mbre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat CE s’ha d’ acompanyar per la següent in formació: 

- Referència a la norma EN 14411  

- Nom o marca del fabricant 

- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marca t 

- Classificació del producte i usos finals previsto s.  

- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions 

tècniques. 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ai gua 

 
 
B0FH - RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FHU290,B0FHU250,B0FH8111,B0FH8163,B0FH2183. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o h oritzontals, obtingudes d'una pasta 

d'argila, silici, fundents i colorants, cuita. 

S'han considerat les peces següents: 

- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup  BIII) 

- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense es maltar del grup AI o AII-a) 

- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i norma lment sense esmaltar del grup BI-a) 

- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI -b o BII-a) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mè tode de fabricació :  

- Mètode A, rajoles extruïdes. 

- Mètode B, rajoles premsades en sec 

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes. 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents  grups segons l’absorció d’aigua (E): 

  - Grup I (E<=3%, baixa absorció d’aigua): 

  - Grup II (3%<E<=10%, absorció d’aigua mitja) 
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  - Grup III ( E>10%), absorció d’aigua alta) 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   MÈTODE DE  │   GRUP I    │   GRUP IIa    │   GRUP IIb    │   GRUP III    │ 
│  FABRICACIÓ  │   E<=3%     │  3%<E<=6%     │   6%<E<=10%   │    E>10%      │ 
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│──────────────- │ 
│      A       │  Grup AI    │ Grup AIIa-1   │  Grup AIIb-1  │ Grup AIII     │ 
│  EXTRUÏDES   │  E<=3%      │               │               │               │ 
│              │             │───────────────│───────────────│               │ 
│              │             │  Grup AIIa-2   │  Grup AIIb-2  │               │ 
│              │             │                │               │               │ 
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│──────────────- │ 
│       B      │ Grup BI-a   │ Grup BIIa     │  Grup BIIb    │ Grup BIII     │ 
│  PREMSADES   │   E<=0,5%   │               │               │               │ 
│   EN SEC     │─────────────│               │               │               │ 
│              │ Grup BI-b   │                │               │               │ 
│              │ 0,5%<E<=3%  │                │               │               │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Com a mínim el 95% de les rajoles han d’estar lliur es de defectes visibles que puguin afectar 

l’ aspecte d’una superfície més gran de rajola. 

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota  la superfície. Els angles i les arestes 

han de ser rectes i la cara vista plana. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Toleràncies: 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segon s la UNE_EN ISO 10545-2. 

- Grup AI-a, AI-b, AII-a1 

    - Llargària i amplària respecte a les dimension s de fabricació:  ± 2% 

    - Gruix:  ± 10% 

    - Rectitud de costats:  ± 0,6% 

    - Planor:  ± 1,5% 

    - Ortogonalitat:  ± 1% 

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i  AIII 

    - Llargària i amplària respecte a les dimension s de fabricació:  ± 2% 

    - Gruix:  ± 10% 

    - Rectitud de costats:  ± 0,6% 

    - Planor:  ± 1,5% 

    - Ortogonalitat:  ± 1% 

- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb 

    - Llargària i amplària respecte a les dimension s de fabricació: 

        - 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 

        - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 

        - 46 - 115 peces/m2:  ± 1% 

    - Gruix: 

        - 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 

        - 46 - 400 peces/m2:  ± 10% 

    - Rectitud de costats: 

        - 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 

        - 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75% 

    - Planor: 

        - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5% 

        - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 

    - Ortogonalitat: 

        - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 

        - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 

- Grup BIII 

    - Llargària i amplària respecte a les dimension s de fabricació: 

        - Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 

        - Costat > 12 cm:  ± 0,5% 
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    - Gruix: 

        - 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 

        - 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 

        - <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm 

    - Rectitud de costats:  ± 0,6% 

    - Planor: + 0,5%, - 0,3% 

    - Ortogonalitat:  ± 0,5% 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segon s la UNE_EN ISO 10545-2. 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES: 

Caracterí stiques essencials: 

    - Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3): 

        -.Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N , i si gruix < 7,5mm mínim 600N 

        -.Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N , i si gruix < 7,5mm mínim 600N 

        - Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950 N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 

        - Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N , i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 

        - Grup AII-b1: >=900N 

        - Grup AII-b2:  >=750N 

        - Grup AIII:  >=600N 

        - Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300  N , i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

        - Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100  N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

        - Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 110 0 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N 

        - Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800  N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 500N 

        - Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES  INTERIORS: 

Caracterí stiques essencials: 

    - Reacció al foc: A1 

    - Coeficient de fricció:  El fabricant declarar à el mètode d’assaig utilitzat. 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES  EXTERIORS: 

Caracterí stiques essencials: 

    - Coeficient de fricció  (per a zones de vianan ts):  El fabricant declararà el mètode 

d’assaig utilitzat. 

    - Resistència al derrapatge (per zones on circu lin vehicles): El fabricant declararà el 

mètode d’assaig utilitzat 

    - Durabilitat, resistència a les gelades: Exigi da d’acord amb ISO 10545-12 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES: 

Caracterí stiques essencials: 

    - Reacció al foc: A1 

    - Resistència a la flexió (No aplicable a rajol es amb força de trencament >=3000N. Assaig 

ISO 10545-4):  

        - Grup AI-a: >=28 N/mm2 

        - Grup AI-b: >=23 N/mm2 

        - Grup AII-a1: >=20 N/mm2 

        - Grup AII-a2: >=13 N/mm2 

        - Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2 

        - Grup AII-b2: >=9 N/mm2 

        - Grup AIII: >=8 N/mm2 

        - Grup BI-a: >=35 N/mm2 

        - Grup BI-b: >=30 N/mm2 

        - Grup BII-a: >=22 N/mm2 

        - Grup BII-b: >=18 N/mm2 

        - Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/ mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2 

    - Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin e star exposades a la caiguda accidental 

d’objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004) 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A  PARETS I SOSTRES EXTERIOR S: 
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Caracterí stiques essencials: 

    - Resistència al xoc tè rmic: Quan correspongui  (ISO 10545-9) 

    - Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones,  clasificación, características y marcado. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a recobriment de parets o sostres,  en interiors o exteriors, subjectes a 

reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe:  A1***, F. *** Productes o materials que no 

necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (p er exemple productes o materials de la 

classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),  

 - Productes per a paviments interiors incloent zon es tancades de transport públic de Nivell o 

Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció 

al foc (per exemple productes o materials de la cla sse A1 conformement a la Decisió 

2000/605/CE),  

 - Productes per a paviments exteriors i acabats de  carretera per a cobrir àrees de circulació 

peatonal i vehicular,  

 - Productes per a recobriment de parets o sostres,  en interiors o exteriors, per a usos no 

subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de s ubstàncies perilloses:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

 - Productes per a paviments subjectes a reglamenta cions sobre substàncies perilloses,  

 - Productes per a recobriment de parets o sostres,  en interiors o exteriors, subjectes a 

reglamentació de substàncies perilloses, i en sostr es interiors suspesos subjectes a requisits 

de seguretat durant l'ús:   

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fab ricant i Assaig inicial de tipus  

Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d’ anar marcades amb: 

    - La marca comercial i/o una marca de fabricaci ó apropiada, i el país d’origen 

    - Marcat corresponent a la primera qualitat. 

    - La referència a l’annex corresponent de la no rma europea (UNE EN 14411) i la 

classificació, quan sigui aplicable. 

    - Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular 

    - La naturalesa de la superfí cie (GL esmaltada  o UGL no esmaltada) 

L’embalatge i/o documentació  comercial han de port ar el marcatge CE de conformitat amb el que 

disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de dese mbre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat CE s’ha d’ acompanyar per la següent in formació: 

- Referència a la norma EN 14411  

- Nom o marca del fabricant 

- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marca t 

- Classificació del producte i usos finals previsto s.  
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- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions 

tècniques. 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ai gua 

 
 
B3 - MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE  CONTENCIÓ 
B3D - MATERIALS PER A MICROPILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B3DB1510. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tub d'acer laminat, sense soldadura, amb els extrem s roscats i unes và lvules o boquilles 

laterals que permetin el pas de la beurada de cimen t, de forma controlada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques me càniques i la composició química del 

perfil. 

No ha de tenir defectes interns o externs que perju diquin la seva correcta utilització. 

En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regu lar i compacte. 

El tub ha de ser recte. 

Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de  mantenir dins dels límits de tolerància 

del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

El tub ha de tenir unes boquilles adecuades al tipu s d'injecció que s'ha de realitzar. Les 

dimensions i separacions de les boquilles han de se r les adients (50 cm aprox.). 

Les boquilles han de tenir una vàlvula d'injecció-a ntiretorn. 

Les vàlvules han de permetre injectar per trams, mi tjançant doble obturador. 

La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerd es, ni ratats. Es poden admetre lleugers 

relleus, depressions o estries pròpies del procés d e fabricació, amb una amplària màxima de 

0,8 mm. 

Pressió de prova hidràulica (ISO 2531):  >= 50 bar 

 Pes unitari:  17,40 kg/m 

 Toleràncies: 

- Diàmetre exterior:  ± 10% DN 

- Gruix de la paret:  ± 10% G.N. 

 - Pes d'un tub: + 10%, - 8% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: No hi ha condicions específiques d e subministrament. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 

S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sob re superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitabl e for screwing. 
 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z502A,B44Z50AA,B44Z50BA,B44Z5015,B44Z501A,B44Z50 11,B44Z5A2A,B44ZB052. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats pe r peça simple o composta i tallats a mida o 

treballats a taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries I PN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, se gons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L,  LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355 J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

-  Perfils foradats d'acer laminat en calent de les  sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils forad ats conformats en fred de les sèrie s rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 

UNE-EN 10025-2 

- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’ac er amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 1002 5-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb 

resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perju diquin la seva correcta utilització. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició quími ca i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 

les determinacions de les normes  de condicions tèc niques de subministrament següents: 

- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1  i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-

EN 10025-1 i  PNE-EN 10025-5 

Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i ind eleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la cond ició de subministrament mitjançant la seva 

designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable ún icament en el cas d’inspecció per colades) 

i, si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l’organisme de control extern (quan s igui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 

secció transversal de tall. 
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Quan els productes es subministren en paquets el ma rcatge s’ha de fer amb una etiqueta 

adherida al paquet o sobre el primer producte del m ateix. 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 

següents normes: 

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 

PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició quími ca i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de 

les normes de condicions tè cniques de subministram ent següents: 

- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-E N 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 1021 9-1 

Cada perfil foradat ha d’anar marcat de  forma clar a i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabric ant 

- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un nú mero d’identificació, per exemple el número 

de comanda, que permeti relacionar el producte o la  unitat de subministrament i el document 

corresponent (únicament aplicable als perfils forad ats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el ma rcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 

al paquet. 

Les toleràncies dimensionals han de complir les esp ecificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-E N 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 1021 9-2 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició quími ca i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 

determinacions de les normes  de condicions tècniqu es de subministrament del producte de 

partida. 

Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet  amb una marca clara i indeleble que 

contingui la següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de dise ny 

- Tipus i qualitat de l’acer 

- Referència que indiqui que els perfils s’han fabr icat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 

requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d’assaigs extern (qu an sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informaci ó mínima anterior es faciliti amb un text 

clar 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transve rsal han de complir les especificacions de 

la norma UNE-EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d’aportació utilitzat ha de ser apropia t als materials a soldar i al procediment 

de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d’apor tació han de ser superiors a les del 

material base. 
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En acers de resistència millorada a la corrosió atm osfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions  soldades són: 

- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc  manual) 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas act iu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas ine rt 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc d’espàrrecs 

Les soldadures s’ han de fer per soldadors certific ats per un organisme acreditat i 

qualificats segons la UNE-EN 287-1. 

Abans de començar a soldar s’ha de verificar que le s superfícies i vores a soldar són 

adequades al procé s de soldadura i que estan lliur es de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudic ar el procés de soldatge. S’han de mantenir 

seques i lliures de condensacions. 

S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de  l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la 

superfície d’acer. 

S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es pro dueix s’ha d’eliminar. 

 Els components a soldar han d’estar correctament c ol·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de pun teig, de manera que les unions a soldar 

siguin accessibles i visibles per al soldador. No s ’han d’introduir soldadures addicionals. 

L’armat dels components estructurals s’ha de fer de  manera que les dimensions finals estiguin 

dintre de les toleràncies establertes. 

 Les soldadures provisionals s’han d’executar segui nt les especificacions generals. S’han 

d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s ’incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocita t de refredament puguin produir un 

enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 

precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en ca da component del metall base. 

No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadur es amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produ ir osques. 

Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb sol dadures posteriors. S’han d’eliminar de 

cada passada abans de fer la següent. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer  el següent, cal netejar l'escòria per 

mitjà d'una picola i d'un raspall. 

L’execució dels  diferents tipus de soldadures s’ha  de fer d’acord amb els requisits 

establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obr es d’edificació o d’acord amb l’article 

640.5.2  del PG3 per a obres d’enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a e fectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisa lla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 

manual únicament quan el procediment automàtic no e s pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no present en irregularitats significatives i si 

s’eliminin les restes d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en cal ent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota de ls valors especificats.  

Per al conformat en calent s’han de seguir les reco manacions del productor siderúrgic. El 

doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval  de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s’ha de fer respectant les lim itacions indicades en la norma del 

producte. No s’admeten les martellades. 

 Els angles entrants i entalles han de tenir un aca bat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
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Toleràncies de fabricació: 

- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apa rtat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a  l’article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S’utilitzaran cargols normalitzats amb característi ques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 

898-1. 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 

d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccio ns del seu fabricant i han de complir els 

requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal qu e redueixi la possibilitat de corrosió i 

pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el mu ntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de  12 mm. 

 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, exce pte en el cas que els cargols s’utilitzin 

com a calibrats. 

Després del collat l’espiga del cargol ha de sobres ortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part n o roscada de l’espiga ha d’haver, com a 

mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més l a sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han  d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la f emella ha d’estar situada per sota del cap 

del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pr etesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap d els cargols, han de ser aixamfranades i el 

xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del ca rgol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser  planes endurides i han d’anar col·locades 

de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la feme lla 

- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 

 Els forats per als cargols s’han de fer amb perfor adora mecànica. S’admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equiva lent. 

Es  permet l’execució de forats amb punxonatge semp re que es compleixin els requisits 

establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 

640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es p erforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 

Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s ’han d’eliminar les rebaves. 

 Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols d e muntatge per assegurar la immobilitat de 

les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva  marca de designació sigui visible després 

del muntatge. 

 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de car gol, femella i volandera(es) s’ha de collar 

fins arribar al “collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 

procés s’ha de fer progressivament començant pels c argols situats al centre. Si és necessari 

s’han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesa ts d’un grup s’han de collar d’acord amb el 

que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Pe r a que el pretesat sigui uniforme s’han de 

fer cicles addicionals de collat. 

S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 

collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 

 El collat dels cargols pretesats s’ha de fer segui nt un dels procediments següents: 
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- Mètode de control del parell torsor 

- Mètode del gir de femella 

- Mètode de l’indicador directe de tensió 

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisa lla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 

manual únicament quan el procediment automàtic no e s pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no present en irregularitats significatives i si 

s’eliminin les restes d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en cal ent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota de ls valors especificats.  

Per al conformat en calent s’han de seguir les reco manacions del productor siderúrgic. El 

doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval  de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s’ha de fer respectant les lim itacions indicades en la norma del 

producte. No s’admeten les martellades. 

 Els angles entrants i entalles han de tenir un aca bat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apa rtat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a ls apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de ma nera uniforme totes les superfícies de la 

peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfec tes. 

Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfíci es a pintar han d’estar preparades 

adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504 -1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les supe rfícies compleixen els requisits donats pel 

fabricant per al producte a aplicar. 

La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint l es instruccions del seu fabricant. No 

s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura 

del recipient. 

Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l’ aplicació de la pintura les superfíci es s’han de protegir de l’acumulació 

d’aigua durant un cert temps. 

No s’han d’utilitzar materials de protecció que per judiquin la qualitat de la soldadura a 

menys de 150 mm de la zona a soldar. 

 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l’escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perím etre de la unió amb cargols no s’ha de 

tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  a tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni desprenim ents del recobriment. 

L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les norme s UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 

correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer  un decapat previ a la galvanització. 

 Si el component prefabricat té espais tancats s’ha n de disposar forats de ventilació o purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 

anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrad or. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: de manera que no pateixin deformac ions, ni esforços no previstos. 

 Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabri cant. En llocs secs, sense contacte directe 

amb el terra i protegits de la intempèrie, de maner a que no s'alterin les seves condicions. 

No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
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El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del  fabricant i Certificat del control de 
producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecc ió 

El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 

producte acompanyat per:  

- El número d’identificació de l’organisme de certi ficació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del f abricant 

- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 

procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, d imensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials ind icades de la següent forma: 

     - Designació del producte d’acord amb la norma  corresponent de toleràncies dimensionals, 

segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

     - Designació del producte d’acord amb l’aparta t 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat  segons les especificacions de la DT, 

d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 

 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent de l teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF 

 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente  de aceros para estructuras. Parte 1: 

Condiciones técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente  de aceros para estructuras. Parte 2: 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros es tructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcci ón, acabados en caliente, de acero no 

aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas  de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcci ón conformados en frío de acero no aleado y 

de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de sumin istro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 

Tolerancias dimensionales y de la sección transvers al. 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de a cero. Parte 1: Reglas generales y reglas 

para edificación. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que s e actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Ob ras de Carreteras y Puentes relativos a 

Hormigones y Acero. 

 
 
B4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FO RMACIÓ DE SOSTRES 
B4LH - SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4LH0202. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Element prefabricat de formigó precomprimit amb les  seves armadures preteses. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Element autoresistent, apte per a resistir les so l·licituds de càlcul i els esforços de 

muntatge. 

- Element semiresistent, apte per a resistir les so l·licituds de càlcul un cop completat a 

l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiq uetats per mostrar la identificació del 
fabricant, la identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat 
(quan sigui necessari), la data de fabricació , el pes de la unitat (si és >800kg) i 
informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent 
informació: nom del fabricant, direcció del fabrica nt, identificació del producte, nú mero de 
la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui 
necessari). 

El producte ha d’anar acompanyat de la documentació  tècnica que ha d’incloure informació  

detallada dels elements pel que fa referència a dad es geomètriques i propietats 

complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les 

toleràncies, la disposició de l’ armat, el recobrim ent del formigó, les característiques 

superficials (quan sigui necessari), les condicions  de recolzament transitòries i finals 

esperades i les condicions d’elevació  

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aq uest ha de tenir unes característiques 

uniformes i no s'admet la presència de rebaves, coc ons, discontinuï tats en el formigonament, 

superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'a ltres defectes que perjudiquin el seu 

comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 

Les característiques geomètriques i d’armat han de correspondre amb les condicions reflectides 

a la fitxa tècnica del sistema de sostre utilitzat 

Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels  quals estigui provada. 

Els requisits dels materials que formen els prefabr icats (acer i formigó) es descriuen en UNE-

EN  13369 punt 4.1. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de l es peces han de complir les condicions 

fixades en la instrucció EHE -08 i UNE-EN 13369. 

La resistència del formigó ha d’esser igual o su pe rior a C25/30 pels prefabricats armats i 

C30/37 pels prefabricats pretesats. 

L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferi or, la transversal i la de connexió  ha 

d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixi n les exigències de la EHE-08, art.31.1. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les pr escripcions establer tes en la norma EHE-08 

i UNE-EN 13369 en especial les que fan referè ncia a la seva durabilitat. 

Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, 

resistència a compressió i a flexió. 

La semibigueta ha de resistir, amb l'apuntalament n ecessari els esforços originats durant la 

seva col·locació i posada a l'obra. 

Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1punt 4.1 

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 

La cara superior de la peça ha de tenir una textura  rugosa al llarg de tota la superfície. 

L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la ll argària de la bigueta. 

Fissuració:  Sense fissures visibles 

 Toleràncies: 

Les toleràncies geomètriques de fabricació queden g rafiades en la UNE-EN 13225 punt 4.3.1 

Contrafletxa: ±L/700 per elements armats i en cas d ’elements pretesats poden adoptar-se 1,5 

vegades aquest valor 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
      -Sistema 2+:Certificació de control de produc ció en fàbrica per un organisme d’inspecció 
notificat (inclou auditoria inicial i auditories pe riòdiques del control de producció en 
fàbrica). 

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’esta mpar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,  embalatge o documentació comercial i ha 

d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número identificador de l’organisme de certificac ió; 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabr icant; 

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar  el marcatge; 

- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 

- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabr icat; 

- Descripció del producte, nom genèric i ús previst ; 

- Informació de les característiques essencials: 

   - Resistència a compressió del formigó  

   - Resistència última a tracció i límit elàstic ( de l’acer)  

   - Resistència mecànica (per càlcul) 

   - Resistència al foc (per a la capacitat portant ) 

   - Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica) 

   - Durabilitat  
Per aquest producte es poden realitzar tipus d’ eti quetes diferents on es detalla d’una manera 
o altre la informació sobre les característiques es sencials segons estigui en la informació 
tècnica, en la documentació tècnica o en les especi ficacions de disseny , d’ acord amb la UNE-
EN corresponent del producte. 
Sobre el producte es pot col· locar etiqueta simpli ficada on apareixeran les dades següents: 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabr icant; 

- Número identificador de la unitat  

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar  el marcatge; 

- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 

- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabr icat; 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ai gua 

En cada subministrament d’elements resistents que a rribi a l’obra s’ha de verificar com a 

mínim: 

- Que les marques d’identificació sobre l’element r esistent (fabricant, tipus d’element, data 

fabricació i dades geomètriques) coincideixen amb l es dades del full de subministrament 

- Que les característiques geomètriques i d’armat e stan d’acord amb la fitxa tècnica i 

coincideixen amb les especificades al projecte exec utiu 

L’element resistent que resulti malmè s quedant afe ctada la seva capacitat resistent en els 

processos de transport, descarrega i manipulació, n o s’ha d’utilitzar en l’obra 

Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pre tensades s’han d’apilar netes sobre suports 

– que han de coincidir en la mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària 

superior a 1,5 metres, llevat d’indicació del propi  fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormig ón. Elementos estructurales lineales. 

UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos pre fabricados de hormigón. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
B4LZ - MATERIALS AUXILIARS PER A SOSTRES AMB ELEMEN TS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4LZ170R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Revoltons per a la fabricació de sostres unidirecci onals amb elements resistents 

industrialitzats. 

S'han considerat els materials següents: 

- Revoltons de ceràmica 

 - Revoltons de morter de ciment 

 - Revoltons de poliestirè 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No hi ha d'haver deformacions ni cantells escantona ts. 

Les característiques geomètriques han de correspond re a les condicions reflectides a la fitxa 

tàcnica del sistema de sostre utilitzat. 

Resistència a compressió en peces col·laborants:   >= fck formigó del sostre 
Les peces d’entrebigat alleugeridores han de compli r: 

  - Càrrega de trencament a flexió  > 1.0 kN determ inada segons UNE 53981 per a peces de 

poliestiré expandit, i segons UNE 67037 per a peces  d’altres materials 

  - El comportament de reacció al foc de les peces que estiguin o pugin estar exposades a 

l’exterior durant la vida útil de l’estructura, han  de complir amb la classe de reacció al foc 

que els hi sigui  exigible. En cas d’edificis ha de  ser conforme l’apartat 4 de la secció SI-1 

del documento DB-SI. 

Les peces fabricades amb materials inflamables s’ h an de protegir del foc amb capes 

protectores justificades empíricament sota l’acció del foc de càlcul 

Toleràncies: 

- Angles diedres:  ± 3° 

 Toleràncies de fletxa en arestes o diagonals plane s: 

- Per a dimensions < 20 cm 

     - Revoltó ceràmic:  ± 2,0 mm 

     - Revoltó de morter de ciment:  ± 1,0 mm 

- Per a dimensions >= 20 cm 

     - Revoltó ceràmic:  ± 3,0 mm 

     - Revoltó de morter de ciment:  ± 2,0 mm 

REVOLTÓ CERÀMIC: 

Peça obtinguda per un procés d'emmotllament, asseca tge i cocció d'una pasta argilosa. 

Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si té un so agut en ser 

colpejada i un color uniforme en trencar-se. 

A les peces resistents no s'han d'admetre superfici es fissurades a la cara superior ni a la 

cara inferior ni a les ales de suport ni als envans  laterals. 

La reducció de resistència per partícules de calç ( després de l'assaig reiteratiu sobre aigua 

en ebullició i assecatge posterior) ha de ser infer ior al 10%. 

Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "l igeramente eflorescido" 
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Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 10 g/dm2 x min 

Absorció d'aigua (UNE 67-027):  <= 25% 

Expansió per humitat (UNE 67-036):  <= 1,8 mm/m 

Escrostonaments (UNE 67-039):  <= 15 mm 

 Toleràncies: 

- Alçària:  ± 1,5% 

- Amplària:  ± 1,0% 

- Llargària:  ± 1,5% 

En peces ceràmiques el valor mig de l’expansió per humitat no ha de ser  major que 0.55 mm/m 

determinat segons UNE 67036 

REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT: 

Peça obtinguda per un procés d'emmotllament d'una p asta de morter de ciment pòrtland, 

granulat, aigua i, eventualment, additius. 

Densitat aparent:  0,8 - 1,2 kg/dm3 

 Toleràncies: 

- Alçària:  ± 3 mm 

 - Amplària:  ± 3 mm 

 - Llargària:  ± 3 mm 

 REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ: 

Peça rígida d'escuma de poliestirè expandit amb est ructura de cèl·lula tancada. 

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes s uperficials. 

No han d'estar en contacte amb olis, dissolvents, h idrocarburs saturats, àcids o betums a 

temperatures >= 130°C. 

Densitat aparent:  >= 15 kg/m3 

 Absorció d'aigua:  <= 0,4% 

 Toleràncies: 

- Alçària:  ± 1,5% 

- Amplària:  ± 1,0% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ai gua 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

- Dimensions i d'altres característiques 

 - Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1) 

REVOLTÓ CERÀMIC O DE MORTER DE CIMENT: 

Subministrament: Empaquetades sobre palets. 

En cada subministrament d’elements d’entrebigat de tipus ceràmic o de morter de ciment que 

arribi a l’obra s’ ha de verificar com a mínim: 

- Que les característiques geomètriques estan d’aco rd amb la fitxa tècnica i que coincideixen 

amb les especificades dels plànols del projecte exe cutiu 

- Que es disposa de certificació documental sobre e l compliment dels assaigs de trencament a 

flexió, i si la peça es ceràmica, de l’expansió per  humitat segons EHE-08 art. 36 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'es cantonin i sense contacte directe amb el 

terra. 

REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ: 

En cada subministrament d’elements d’entrebigat de poliestirè que arribi a l’obra s’ha de 

verificar com a mí nim: 
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- Que les característiques geomètriques estan d’aco rd amb la fitxa tècnica del sostre i que 

coincideixen amb les especificades als plànols del projecte executiu 

- Que es disposa de certificació documental sobre e l compliment dels assaigs de trencament a 

flexió d’acord amb EHE-08 art. 36 

- Que existeix garantia documental del fabricant qu e la classificació segons la reacció al foc 

declarada s’ha determinat segons la UNE-EN 13501-1 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'es cantonin i sense contacte directe amb el 

terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

REVOLTONS CERÀMICS: 

* UNE 67020:1986 Bovedillas de arcilla cocida para forjados unidireccionales. Definiciones, 

clasificación y características. 
 
 
B5 - MATERIALS PER A COBERTES 
B52 - Familia 52 
B522 - Familia 522 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B52219N0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotl lament, d’extrusió o de premsat, assecatge 

i cuita d'una pasta argilosa. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Teula àrab d'elaboració mecànica 

- Teula àrab manual 

- Teula plana 

- Teula romana 

- Lloseta de ceràmica 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de teula, la seva forma, dimensions i colo r, han de correspondre a les 

especificacions de la DT. 
El fabricant ha de garantir les característiques es tructurals, geomètriques, físiques i 
mecàniques de les teules i la seva compatibilitat a mb el sistema de col·locació previst, 
d’acord amb la norma UNE-EN 1304. 
No han de tenir defectes que impedeixin la col·loca ció adequada, ni defectes estructurals, com 
ara trencaments, ampolles, cràters, escrostonaments , fissures estructurals o superficials ni 
pèrdua del taló. 

La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una tex tura llisa i uniforme a tota la superfície. 

En trencar-la, la fractura ha de ser uniforme i de gra fi. 

Excepte les teules flamejades, envellides o destoni ficades , la resta ha de tenir un color 

uniforme a tota la superfície. 

La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat , la teula plana dos. 
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Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una m arca indeleble i llegible amb la següent 

informació: 

- Nom del fabricant i tipus de producte 

- País d’origen 
- Any i mes de producció 
Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, nomé s es poden d’utilitzar per a fer cobertes 
sobre un sostre estanc a l’aigua. Per altres situac ions les teules i els accessoris han de ser 
de categoria 1, segons assaig EN 539-1. 
Les teules per utilitzar a la zona d’Espanya, Franç a, Grècia i Portugal, han de passar amb 
èxit l’assaig de gelabilitat pel mètode C segons EN - 539-2. 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ai gua 

El fabricant ha de garantir que el material submini strat compleix els valors declarats, en el 

seu cas, per les propietats de la designació. 

Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 

Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetades sobre palets. 

Han d’anar acompanyades d’un albarà amb les següent s dades: 

- Referència a la norma EN 1304 

- Categoria de impermeabilitat de la teula segons E N 539-1 
- Tipus d’assaig a la gelada que ha superat segons EN 539-2 

- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 d el DB HE1) 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'es cantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb pro ductes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*UNE-EN 1304:1999 Tejas de arcilla cocida para colo cación discontinua. Definiciones y 

especificaciones de producto. 

*UNE-EN 1304/A1:2000 Tejas de arcilla cocida para c olocación discontinua. Definiciones y 

especificaciones de producto. 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAME NTS 
B75 - Familia 75 
B752 - Familia 752 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7521000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Producte semifluid per a la formació de revestiment s flexibles, apte per a ser aplicat amb 

brotxa, rodet o per polvorització. 

S'han considerat els tipus següents: 
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- Cautxú líquid per a impermeabilitzacions d'aplica ció en fred. 

- Polímer en dispersió aquosa 

CAUTXÚ LÍQUID: 

Es vulcanitza a l'aire per mineralització i es conv erteix en una massa consistent i elàstica. 

Ha de tenir la consistència adequada per la seva ap licació amb rodet. 

Resistència a la temperatura:  - 10°C a + 100°C 

Resistència als raigs ultraviolats:  Bona 

Estabilitat química:  Resisteix les solucions àcide s,  No resisteix els olis o greixos 

Impermeabilitat a l'aigua (2 bar i 2,5 mm de gruix) :  Ha de complir 

Allargament fins el trencament:  >= 300% 

POLÍMER: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l’envàs ple i acabat d’obrir, ha de quedar ho mogeni mitjançant agitació d’una espàtula 
apropiada i no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòs its durs. 

- Densitat relativa a 23°C ± 2°C (UNE 53346):  1,1 – 1,5 kg/dm3 

- Matèria fixa a 105ºC (UNE 48087):  >= 50% en pes 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (UNE  48086):  

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 24 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Resistència a la tracció (UNE 53165):  >= 1,0 MPa  

- Allargament en el trencament (UNE 53165):  >= 250 % 

- Doblegat a – 5ºC (UNE 53358):  Sense esquerdes 

- Resistència a la percussió (UNE 53358):  >= 200 m m 

- Envelliment accelerat a 70ºC, 1000h, pèrdua d’all argament (UNE 53104):  <= 40% 

- Envelliment tèrmic (UNE 53358): 

     - Pèrdua de massa:  <= 10% 

     - Pèrdua d’allargament:  <= 35% 

- Resistència als productes químics (UNE 53358):  H a de Complir 

- Resistència als microorganismes (UNE 53358):  Ha de Complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En envàs hermètic. 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Identificació del producte 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions de temperatura 

- Toxicitat i inflamabilitat 

CAUTXÚ LÍQUID: 

Emmagatzematge: en envàs tancat hermèticament, prot egit de la humitat, de les gelades i de la 

radiació solar directe. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos. 

POLÍMER: 

Emmagatzematge: en envàs tancat hermèticament, prot egit de la humitat, de les gelades i de la 

radiació solar directe, a una temperatura no superi or a 5ºC. 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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CAUTXÚ LÍQUID: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

POLÍMER: 

*UNE 53413:1987 Plásticos. Revestimientos flexibles  a base de polímeros en dispersión acuosa, 

sin armadura, para impermeabilizaciones "in situ" e n la edificación. Características y métodos 

de ensayo. 
 
 
B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFI NES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7711F00,B7711M00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vel de polietilè 

- Làmina de polietilè 

- Làmina de poliolefina 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La làmina ha de ser homogènia. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 

rectes. 

Ha de ser estanca a l'aigua. 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 

 - Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  H a de complir 

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat per el fabricant 

 - Factor de transmissió del vapor d’aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 

- Resistència a l'esquinç ament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat per el fabricant per les 

direccions transversal i longitudinal de la làmina 

- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5 ):  <=  temperatura de doblegat en fred declarada 

per el fabricant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2 ):  >= v alor declarat per el fabricant 
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691):  >= valor  declarat per el fabricant 

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN  13948):  Ha de complir 
-  Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euro classes) s’ha de determinar d’acord amb la 

norma UNE-EN 13501-1. 

La classificació respecte el comportament devant un  foc extern s'ha de determinar d'acord amb 

la norma UNE-EN 13501-5. 

Toleràncies: 

- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç)  (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 

- Rectitut ( UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 

- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN 13956. 

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
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- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 

- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  H a de complir 
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691):  >= valor  declarat per el fabricant 
-  Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 

- Resistè ncia a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat per el fabricant 

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat per el fabricant 

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1 931):  Tolerància declarada per al valor 

declarat per el fabricant 

- Resistència a tracció: 

     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >=  valor declarat per el fabricant per a les 

direccions longitudinal i transversal de la làmina 

     - Làmines amb  armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat per el fabricant per a les 

direccions longitudinal i transversal  de la làmina  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euro classes) s’ha de determinar d’acord amb la 

norma UNE-EN 13501-1. 

Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada per el fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada p er el fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 

- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada per el fabricant 

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada per el fabricant 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN 13984. 

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 

Ha de ser soldable per ambdues cares, per els proce diments habituals (aire calent, altres 

formes de fussió, aportació del mateix material cal ent, etc.). 

Els requisits de les làmines s’han considerat en fu nció dels usos següents: 

- Membranes d’impermeabilització en túnels i obres subterr ànies (UNE-EN 13491) 

- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 

- Recintes d’emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques essencials: 

     - Permeabilitat a l’aigua (estanquitat als líq uids) (EN 14150) 

     - Resistència a la tracció (ISO/R 527-66) 

     - Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236) 

      - Durabilitat: 

          - Oxidació (UNE-EN 14575) 

          - Fissuració sota tensió en un medi ambie nt actiu (ASTM D 5397-99) 

- Característiques complementàries: 

     - Resistè ncia a l’esquinçament (ISO 34) 

     - Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 4 95-5) 

     - Resistència a la penetració d’arrels (EN 144 16) 

- Característiques complementàries per a condicions  d’us específiques: 
     - Gruix (UNE-EN 1849-2) 
     - Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849- 2) 

     - Allargament (ISO/R 527-66) 

     - Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91) 
- Característiques complementà ries per a us en mem branes d'impermeabilització en túnels i 
obres subterrànies: 

      - Durabilitat: 
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 122 24) 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
          - Resistència química (EN 14414) 

- Característiques complementaries per a condicions  d'us específiques en làmines 

d’impermeabilització  en túnels i obres subterrànie s: 
     - Reacció al foc (UNE-EN ISO 11925-2) 
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Característiques essencials en là mines per a aboca dors per a residus líquids o sòlids: 
     - Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434) 

      - Durabilitat: 
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 122 24) 
- Característiques complementàries en làmines per a  abocadors de residus líquids o sòlids: 
     - Fricció, cisallament directe  (EN ISO 12957- 1) 
     - Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2) 
- Característiques complementaries per a condicions  d’us específiques  en làmines per a 
abocadors de residus líquids o sòlids: 

      - Durabilitat: 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
          - Resistència química (EN 14414) 
     - Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (EN 1441 5) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions . 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el  seu envàs, apilats en posició horitzontal 

amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa dir ecció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 

del sol, la pluja i la humitat. 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 

COBERTES: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el  producte, ha de figurar de forma clara i 

ben visible la informació següent:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

- Identificació del producte 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003  que re gula l’envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat d el marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació: 

     - El nú mero d'identificació de l'organisme de  certificació del Control de producció en 

fàbrica 

     - El nom o la marca comercial 

     - L'adreça enregistrada del fabricant 

     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió  del marcatge 

     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 

     - Referència a la norma europea EN 

     - Descripció del producte: material base, arma dura, acabat superficial i us previst 

     - Informació sobre les característiques essenc ials 
Si el material ha de  ser component del tancament e xterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques seg üents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del DB-HS 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d’arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a  la combinació de radiació ultraviolada, 
altes temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
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- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

- Productes per a impermeabilització de cobertes su bjectes a la reglamentació de reacció al 

foc, en els que en una etapa clarament identificabl e en el procés de producció, s’ha realitzat 

una millora de la classificació de la reacció  al f oc, classificats en classes A1, A2, B o C: 

     -  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del  fabricant i Certificat de conformitat CE 

del producte 

- Productes per a impermeabilització de coberte s s ubjectes a la reglamentació de reacció al 

foc:  

   - Productes que en una etapa clarament identific able en el procés de producció, no s’ha 

realitzat una millora de la classificació  de la re acció al foc, classificats en classes A1, 

A2, B o C 

   - Productes classificats en classes D o E 

- Productes per a impermeabilització de cobertes su bjectes al comportament en front a foc 

exterior, que requereixen assaig , classificats seg ons EN 13501-5: 

     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 

inicials de tipus, realitzat pel laboratori notific at  

- Productes per a impermeabilització de cobertes su bjectes a la reglamentació de reacció al 

foc classificats en classe F o productes per a impe rmeabilització  de cobertes subjectes al 

comportament en front a foc exterior, de classe Fro of: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del  fabricant 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el  producte, ha de figurar de forma clara i 

ben visible la informació següent:  

- Data de fabricació 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003  que re gula l’envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos 

 - Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat d el marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació: 

     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per a 

sistema 1) 

     - El nom o la marca comercial 

     - L'adreça enregistrada del fabricant 

     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió  del marcatge 

     - El número de certificació del producte (nomé s per a sistema 1) 

     - Referència a la norma europea EN 

     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 

     - Sistema d'instal·lació previst 

      - Informació de les característiques essencia ls segons annex ZA de la UNE-EN 

Si el material ha de ser component del tancament ex terior d'un edifici, el fabricant ha de 

declarar els valors de les propietats hídriques seg üents, d'acord amb l'especificat en 

l'apartat 4.1 del ## F 1: 

- Resistència al pas del vapor d’aigua (MNs/g) o (m 2hPa/mg) 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
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Productes per a control del vapor d’aigua subjectes  a la reglamentació de reacció  al foc, en 

els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una 

millora de la classificació de la reacció al foc, c lassificats en classes A1, A2, B o C: 

     -  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del  fabricant i Certificat de conformitat CE 

del producte 

Productes per a control del vapor d’aigua  subjecte s a la reglamentació de reacció al foc:  

- Productes que en una etapa clarament identificabl e en el procés de producció, no s'ha 

realitzat una millora de la classificació de la rea cció al foc, classificats en classes A1, 

A2, B o C 

- Productes classificats en classes D o E 

Productes per a control del vapor d’aigua no subjec tes a la reglamentació de reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 

inicials de tipus, realitzat pel laboratori notific at  

Productes per a control de vapor d’aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc 

classificats en classe F: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del  fabricant 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Dimensions 

-  Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat d el marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació: 

     - El nú mero d'identificació de l'organisme de  certificació del Control de producció en 

fàbrica 

     - El nom o la marca comercial 

     - L'adreça enregistrada del fabricant 

     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió  del marcatge 

     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 

     - Referència a la norma europea EN 

      - Informació de les característiques essencia ls segons annex ZA de la UNE-EN 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del  fabricant i Certificat del control de 
producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecc ió 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabi lización. Láminas plásticas y de caucho 

para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 

UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabi lización. Láminas plásticas y de caucho 

para el control del vapor. Definiciones y caracterí sticas. 

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
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UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisito s para su utilización como membranas de 

impermeabilización frente a fluídos en la construcc ión de túneles y obras subterráneas. 

UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisito s para su utilización en la construcción de 

vertederos para residuos líquidos, estaciones de tr ansferencia o recintos de cofinamiento 

secundario. 

UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisito s para su utilización en la construcción de 

obras de almacenamiento y vertederos de residuos só lidos. 

 
 
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENT S ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
B7C7 - LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EP DM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C75300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Làmina de material termoplàstic obtinguda per polim erització directa d'etilè i escumants, 

extrussió i expansió realitzades al forn. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Làmina de polietilè expandit no reticulat 

- Làmina de polietilè expandit reticulat, obtinguda  per extrussió contí nua i posteriorment 

expansionada en un forn afegint-hi escumants, i es realitza la reticulació 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir una coloració uniforme i sense material s estranys. 

No ha d'afavorir el desenvolupament de bactèries (I SO 846). 

La làmina de polietilè expandit no reticulat, ha de  ser impermeable a l'aigua. 

Característiques dimensionals i tèrmiques: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Polietilè expandit │Amplària │ Densitat  │Conductivitat tèrmica  │ 
│                   │  (m)    │ (kg/m3)   │         (W/m K)       │ 
│───────────────────│─────────│───────────│───────────────────────│ 
│No reticulat       │ >= 1,2  │  30-60    │  <=0,065 (a 20°C      │ 
│                   │         │           │    DIN 52612)         │ 
│───────────────────│─────────│───────────│───────────────────────│ 
│Reticulat          │ >= 1,5  │aprox.33   │    <=0,042            │ 
│                   │         │DIN 53420) │                       │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,5 mm 

POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT: 

Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122):   <= 2 g/m2 

 POLIETILÈ EXPANDIT RETICULAT: 

Resistència a l'esqueixament (DIN 53575): 

- Longitudinal:  >= 11 N/cm 

- Transversal:  >= 12 N/cm 

Resistència a la tracció (ISO 1978): 

- Longitudinal:  >= 0,24 N/mm2 

- Transversal:  >= 0,22 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

120 
  

Subministrament: En rotlles de llargaria >= 50 m. E n les làmines de polietilè expandit 

reticulat, s'admet dues soldadures per rotlle. 

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre supe rfície plana i neta, protegides de les 

pluges i les humitats i també contra les flames i d 'altres fonts de calor. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

 Si el material ha de ser component de la part cega  del tancament exterior d’un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar  el valor de l factor de resistència a la difusió del 

vapor d’aigua (assajat segons UNE- EN 12086). 

Si el material ha de ser component del tancament ex terior d'un edifici,  el fabricant ha de 

declarar els valors de les propietats hídriques seg üents, d'acord amb l'especificat en 

l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.m in) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió t otal (% o g/m3) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B7D - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
B7D2 - MORTERS IGNÍFUGS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7D20021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

- Morter de ciment i perlita amb vermiculita. 

S'han considerat les formes de subministrament segü ents: 

- En sacs 

 - Pastat per a projectar 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Mescla preparada. Si el subministrament é s en sacs  s'hi ha d'afegir aigua en les proporcions 

adequades, per a formar el morter. Pot portar addit ius incorporats. 

Si es subministra pastat per a projectar, la mescla  porta l'aigua i els possibles additius. 

El morter pastat, no ha de tenir grumolls ni princi pis d'aglomeració. 

En la mescla subministrada en sacs, del procés de p astat n'ha de resultar una barreja 

homogènia i sense segregacions, la quantitat d’aigu a ha de ser l’especificada per el 

fabricant. 

Conductivitat tèrmica: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Subministrament │ Densitat aparent      │ Conductivitat tèrmica │ 
│                 │       (kg/m3)         │   (a 20°C) (W/m K)    │ 
│─────────────────│───────────────────────│───────────────────────│ 
│    En sacs      │ Perlita 80-120        │ Perlita <= 0,052      │ 
│                 │ Vermiculita 80-100    │ Vermiculita <= 0,070  │ 
│                 │ Mescla en sec 350-400 │                       │ 
│─────────────────│───────────────────────│───────────────────────│ 
│ Pastat per a    │ 500 - 600             │ <= 0,209              │ 
│ projectar       │                       │                       │ 
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MORTER SUBMINISTRAT EN SACS: 

Granulometria: 

- Perlita:  0 - 3 mm 

- Vermiculita:  2 - 6 mm 
  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

MORTER SUBMINISTRAT EN SACS: 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alteri n les característiques. 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ai gua 

En el sac han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net o volum 

 Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemp èrie, sense contacte directe amb el terreny 

i de manera que no s'alterin les seves característi ques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J50090,B7J50010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials plàstics de diferent composició, sense fo rma específica que serveixen per a tancar 

un junt entre materials d'obra per a que en quedi g arantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cau txú de silicona, d'elasticitat permanent, 

amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o  neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elast òmer bicomponent de resines epoxi i cautxú 

de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent : Màstic de poliuretà amb additius i 

càrregues d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consis tència plàstica de polímers acrílics en 

dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròp ic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'ò leo-resines amb additius i càrregues de 

plasticitat permanent 
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- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació e n fred, a base de betums asfàltics, 

resines, fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 

càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocompon ent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i  la utilitzada per a plaques de cartó-guix, 

la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb 

pistola. 

Característiques físiques: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus massilla  │Densitat  │Temperatura │Deformació │Resistència a │ 
│                │ a 20°C   │d'aplicació │màx. a 5°C │  temperatura │ 
│                │ (g/cm3)  │            │           │             │ 
│────────────────│──────────│────────────│───────────│─────────────│ 
│Silicona neutra │1,07-1,15 │ -10 - +35°C │  20-30%   │ -45 - +200°C │ 
│Silicona àcida  │1,01-1,07 │ -10 - +35°C │  20-30%   │     -       │ 
│ó bàsica        │          │            │           │             │ 
│Polisulfur      │ >= 1,35  │ -10 - +35°C │   30%     │ -30 - +70°C │ 
│bicomponent     │          │            │           │             │ 
│Poliuretà       │   1,2    │   5 - 35°C │  15-25%   │ -30 - +70°C │ 
│monocomponent   │          │            │           │             │ 
│Poliuretà       │ 1,5-1,7  │   5 - 35°C │   25%     │ -50 - +80°C │ 
│bicomponent     │          │            │           │             │ 
│Acrílica        │ 1,5-1,7  │   5 - 40°C │  10-15%   │ -15 - +80°C │ 
│De butils       │1,25-1,65 │  15 - 30°C │   10%     │ -20 - +70°C │ 
│D'óleo-resines  │1,45-1,55 │ -10 - +35°C │   10%     │ -15 - +80°C │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Característiques mecàniques: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus massilla   │Resistència a │Mòdul d'elasticitat al │ Duresa  │ 
│                 │  la tracció │100% d'allargament     │Shore A  │ 
│                 │   (N/mm2)   │  (N/mm2)              │         │ 
│─────────────────│─────────────│───────────────────────│─────────│ 
│Silicona neutra  │   >= 0,7    │          0,2          │12° - 20° │ 
│Silicona àcida   │   >= 1,6    │          0,5          │25° - 30° │ 
│ó bàsica         │             │                       │         │ 
│Polisulfur       │   >= 2,5    │          -            │   60°   │ 
│bicomponent      │             │                       │         │ 
│Poliuretà        │   >= 1,5    │          0,3          │30° - 35° │ 
│monocomponent    │             │   0,3 - 0,37 N/mm2    │         │ 
│                 │             │(polimerització ràpida) │         │ 
│Poliuretà        │      -      │         1,5           │    -    │ 
│bicomponent      │             │                       │         │ 
│Acrílica         │      -      │          0,1          │    -    │ 
│De butils        │      -      │          -            │15° - 20° │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la  humitat de l'aire, i es converteix en una 

massa consistent i elàstica. 

Base:  Cautxú-silicona 

 Allargament fins al trencament: 

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400% 

 MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 

elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
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Base:  Polisulfurs + reactiu 

 Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 

 MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la  humitat de l'aire, i es converteix en una 

massa consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

 Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 

 MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua  de la massa, la qual es converteix en una 

pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasti citat. 

Base:  Polímers acrílics 

 MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en  contacte amb l'aire, i es converteix en 

una pasta tixotròpica elàstica. 

Base:  Cautxú-butil 

 MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superf icial protectora i resistent i manté 

l'interior plàstic. 

Base:  Oleo-resines 

 MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materia ls a una temperatura >= 38°C, ha de donar 

un producte homogeni amb la consistència adequada p er a la seva aplicació per abocament, 

pressió o extrussió  , com a mínim 1 hora després d e la seva preparació. 

Base:  Cautxú-asfalt 

 Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 

 MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C:  78% 

 ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 

 Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 

 Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 

 Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2 

 Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 

 Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 

 MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva co rrecta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions ne cessàries per a la seva aplicació. 

Classificació dels materials: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                        │           Principal mecanisme d’adormiment        │ 
│                        │───────────────────────────────────────────────────│ 
│   DESCRIPCIÓ           │      Pasta de secat       │  Pasta d’adormiment   │ 
│                        │(en pols o llesta per l’ús) │     (Només en pols)   │ 
│────────────────────────│───────────────────────────│───────────────────────│ 
│Pasta de farcit         │            1A             │          1B           │ 
│Pasta d’acabat          │            2A             │          2B           │ 
│Compost mixte           │            3A             │          3B           │ 
│Pasta sense cinta       │            4A             │          4B           │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         │         │ Penetració a   │Fluència a 60°C │Adherència      │ 
│  Tipus  │Densitat │25°C,150g i 5s  │UNE 104-281(6-3) │5 cicles a -18°C │ 
│massilla │(g/cm3)  │UNE 104-281(1-4) │     (mm)       │UNE 104-281(4-4) │ 
│         │         │     (mm)       │                │                │ 
│─────────│─────────│────────────────│────────────────│────────────────│ 
│Cautxú   │1,35-1,5 │    <= 23,5     │      <= 5      │  Ha de complir │ 
│asfalt   │(a 25°C) │                │                │                │ 
│Asfàltica │  1,35   │     <= 9       │      <= 5      │  Ha de complir │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó -guix o escuma de poliuretà) 

 - Instruccions d'ús 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat (excepte la massilla per a pla ques de cartó-guix) 

 MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ , ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 

ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 

posició vertical, en lloc sec i a una temperatura e ntre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mes os. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticamen t i protegit de la intempèrie. Temps màxim 

d'emmagatzematge sis mesos. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 

temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne 

la compatibilitat dels materials. 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      Producte   │        Ús previst         │ Característiques │  Sistema  │ 
│─────────────────│───────────────────────────│──────────────────│───────────│ 
│                 │Per a tots els usos        │  Reacció al foc  │    3/4    │ 
│Material per a   │que estiguin sotmesos      │──────────────────│───────────│ 
│junts de plaques │a reglamentació de foc     │   Altres         │     4     │ 
│guix laminat     │───────────────────────────│──────────────────│───────────│ 
│                 │Per a situacions i usos no │   Tots           │     4     │ 
│                 │contemplats anteriorment   │                  │           │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració  CE de conformitat del fabricant 

i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus , realitzats per laboratori notificat. 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del  fabricant 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar est ampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, 

embalatge o documentació comercial.  

El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la  següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
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- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar  el marcat  

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i u s previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la i ntempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. 

 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS 
B843 - PLAQUES DE FIBRES VEGETALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8431251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant , fonoabsorbent o no amb la cara vista 

rugosa, per a utilitzar en cel ras desmuntable. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La cara vista ha de ser plana, sense pols, efloresc ències ni d'altres defectes. 

Ha de ser incombustible i ha d'estar protegida de l 'atac dels insectes i del podriment. 

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de se r: Llargària x amplària. 

Toleràncies: 

- Planor:  ± 1 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm 

- Angles. Variacions cotg:  <= 1/500 

- Llargària:  ± 1/1000% 

- Amplària:  ± 1/1000% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades, de manera que no s'alte rin les seves característiques. 

A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i be n visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

 - Dimensions i tipus de placa 

 - Distintius de qualitat, si en té 

 Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la in tempèrie i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B844 - PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B844A400,B8442100,B8448440. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

S'han considerat els acabats especials següents: 

- Acabat vinílic 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat 

a normes segons l'ordre 14-1-1991. 

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 

Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflor escències, cops, esquinçats o desenganxat 

del cartó. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de se r: Llargària x amplària. 

Densitat:  800 kg/m3 

 Pes per m2:  7,5 kg 

 Apte per a paraments corbs amb radi:  > 600 mm 

 Conductivitat tèrmica: 0,18 W/m K 

PLACA SENSE FIBRA DE VIDRE NI LÀMINA D'ALUMINI: 

Resistència tèrmica:  0,053 m2 K/ W 

PLACA AMB FIBRA DE VIDRE: 

Resistència al foc: 

- Una placa de 13 mm:  30 minuts 

- Dos plaques de 13 mm:  60 minuts 

 PLACA AMB LÀMINA D'ALUMINI ADHERIDA: 

Resistència al vapor d'aigua: 4000 MN s/g (347 mm H g m2 dia/g) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per parelles, amb les vores precin tades i embalades en paquets paletitzats de 

diferent nombre d'unitats. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, apilats sob re travessers separats 40 cm com a màxim, 

per evitar el contacte directe amb el terra, en llo cs protegits de cops i de la intemperie. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT 

PER A CELS RASOS: 

Els transformats de placa de guix laminat per a cel s rasos han de designar-se de la segü ent 

manera: 

- un terme que identifiqui el producte 

- referència a la norma europea EN 14190 

- les dimensions principals del producte expressade s en mm (amplària, llargària i gruix) 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat d el marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació: 

     - nom, marca comercial i adreça enregistrada d el fabricant 

     - els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge 

     - referència a la norma europea EN 14190 
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     - descripció del producte: nom genèric, materi al, dimensions i us previst 

     - informació sobre les característiques essenc ials que procedeixin, indicades de la 

següent manera: 

          - valors declarats i, quan procedeixi, ni vell o classe per a cadascuna de les 

característiques essencials segons la taula ZA.1 de  la norma EN 14190 

          - característiques a les que s’aplica la opció “Prestació No Determinada” (PND) 

          - com a alternativa, una designació norma litzada que posi de manifest algunes o 

totes les característiques pertinents  

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
 +------------------------------------------------- ------------------------------+ 
¦ Producte ¦        Ús previst                  ¦ C aracterístiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------- -----------------------------¦ 
¦          ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ R eacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦          ¦ cificacions de reació al foc       ¦-- -------------------¦---------¦ 
¦Transfor. ¦                                    ¦ A ltres              ¦    4    ¦ 
¦ plaques  ¦------------------------------------¦-- -------------------¦---------¦ 
¦ de guix  ¦ Per a rigiditzar estructures de    ¦ R esistència tallant ¦    3    ¦ 
¦ laminat  ¦ fusta per a murs amb càrrega de    ¦-- -------------------¦---------¦ 
¦procedent ¦ vent o per a estructures de fusta  ¦ A ltres              ¦    4    ¦ 
¦ process. ¦ per a teulades                     ¦                     ¦         ¦ 
¦ secund.  ¦------------------------------------¦-- -------------------¦---------¦ 
¦          ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ T ots                ¦         ¦ 
¦          ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦    4    ¦ 
+-------------------------------------------------- -----------------------------+ 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso la minado procedentes de procesos secundarios. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
 
B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B84ZA3B0,B84ZA030,B84ZA0B0,B84ZB030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt de perfils i elements de suspensió autonive lladora, d'acer galvanitzat, per a la 

formació de cels rasos de plaques o lamel· les, amb  entramat vist o ocult. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els perfils han de complir les característiques geo mètriques, dimensionals i de forma, que els 

siguin pròpies. 

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres de fectes en el recobriment del galvanitzat. 

Han de tenir els forats necessaris per a la seva su spensió del sostre. 

Els elements de suspensió han de permetre de regula r l'alçària del pla del cel ras. 

Si l'entramat és ocult s'han d'incloure els separad ors per a mantenir l'equidistància entre 

els perfils quan es col·loquin. 

Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils h a d'anar acabada amb pintura de les 

característiques i del color exigits per la DF. 
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Fletxa dels perfils (per a una llum de 120 cm i càr rega centrada de 10 kg): <= 0,33 cm 

Protecció de la galvanització:  >= 275 g/m2 

 Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/2 m 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre super fícies planes, sense contacte amb el terra 

i protegits de la brutícia i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B88 - MATERIALS PER ESTUCATS I MONOCAPES 
B881 - ESTUCS I MONOCAPES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8816000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Morters preparats per a realitzar estucs d'una sola  capa, continus i impermeables. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus, per a 

textures ratllades o a la tirolesa. 

 PASTA VINÍLICA: 

Pasta acuosa composada per un copolímer vinílic com  a lligant, pigments, càrregues minerals i 

additius. 

Característiques físiques: 

- Pigments:  9% 

 - Càrregues minerals: 

     - Textura ratllada:  67% 

     - Textura tirolesa:  65% 

- Lligants i additius en sec:  9% 

 - Aigua i caolescents: 

     - Textura ratllada:  15% 

     - Textura tirolesa:  20% 

 - Densitat: 

     - Textura ratllada:  1,75 a 1,85 kg/dm3 

     - Textura tirolesa:  1,8 kg/dm3 

 - Contingut de cendres a 450ºC: 

     - Textura ratllada:  75 a 80% 

     - Textura tirolesa:  73% 

 - Extracte sec a 105ºC: 

     - Textura ratllada:  80 a 95% 

     - Textura tirolesa:  80% 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: En envasos adequats. 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Color (UNE 48-103) 

 - Capacitat de l'envàs 

 - Data de caducitat 

 - Rendiment 

 - Condicions ambientals mínimes per a la seva apli cació 

 - Instruccions d'ús i d'aplicació 

 - Temps d'assecatge al tacte 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 - Incompatibilitats i atacs físics o químics 

 Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en lloc s secs, sense contacte directe amb el terra 

i protegit de la  intempèrie, de manera que no se n 'alterin les condicions inicials. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ai gua 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZZL10,B89ZB000,B89ZPD00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents al s àlcalis  

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutin ant i el pigment de la qual és l'hidròxid 

de calç o la calç apagada 

 - Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment  blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat 

 - Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vin ílics en dispersió 

 - Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomer ant a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments cà rrega-estenedors res istents als àlcalis i a la intempèrie 
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- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 

inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'air e per evaporació del dissolvent 

 - Esmalt gras: Pintura formada per olis secants ba rrejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents 

 - Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomera nt de resines alquídiques, soles o 

modificades, pigments resistents als àlcalis i a la  intempèrie i additius modificadors de la 

brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissol vent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura forma da per un aglomerant de resines de 

poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 

resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 

 - Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura f ormada per copolímers de resines de 

poliuretà fluï dificades i pigmentades. Seca per po limerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per  resines uretanades 

 - Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, form at per dos components: un enduridor i una 

resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca  per reacció química dels dos components 

 - Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílic s en una emulsió aquosa 

 - Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporac ió del dissolvent 

 - Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resi stents als àlcalis i la intempèrie 

 PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la se va aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer có rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 

de l’assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Inin flamable 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  2 h 

     - Totalment sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació  dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'a cabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, h a d'endurir amb la humitat i el temps i ha 

de tenir propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a l'impregnació de la superfíc ie a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, ni dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha d e fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l’assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

     - Al tacte:  < 30 

     - Totalment sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
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- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recen tment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes. 

 - Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 215 13 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 

 - Ha de tenir una consistència adequada per a la s eva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer có rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 

de l’assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA  16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic: 

     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

 - Relació volum pigments + càrregues/volum pigment s, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 

80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a ex teriors, insaponificable. 

 - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 

 - Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plà stica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 ci cles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

 PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'obser ven canvis o defectes 

 Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de co mplir 

 Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de comp lir 

 Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de compli r 

 PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència ade quada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 4 h 

     - Totalment sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA  16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

 Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregam ent i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) n i de colofonia (INTA 16 04 22). 
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Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uni forme després de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30 °C 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

 - Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/ kg 

 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (IN TA 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR ( INTA 16 02 88):  >= 4 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys mode rats 

 - Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectàn cia aparent superior al 80% (INTA 160.603): 

< 0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uni forme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30° C 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR ( INTA 16 02 88):  >= 4 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys peti ts 

 - Adherència i resistència a l'impacte: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                         │A les 24 h │ Al cap de 7 dies │ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│ 
│Adherència al quadriculat:               │  100%    │     100%        │ 
│Impacte directe o indirecte:             │          │                 │ 
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │   Bé     │  Ha de complir  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 - Resistència a la càrrega concentrada  en movimen t (UNE 56-814): Danys moderats   

 - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Da nys petits  

 - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816 ): Danys petits  

 - Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de compl ir 

 - Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

133 
  

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     - A l'aigua:  15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicaci ó. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uni forme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30° C 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys peti ts 

 - Ha de tenir bona resistència química als àcids d iluïts, als hidrocarburs, les sals i als 

detergents. 

 ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

 Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al  sol. 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininfla mable 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA  16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 

 ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa o 

corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

 Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA  16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

 Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%,  clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 

solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, quer osè) als olis animals i vegetals, a 

l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimeri tzació): 
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- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

 PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA  16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PV C):  < 80% 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plà stica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 ci cles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

 - Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'obs erven canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de c omplir 

 - Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de co mplir 

 - Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de comp lir 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ES MALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 

DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat 

 - Instruccions d'ús 

 - Dissolvents adequats 

 - Límits de temperatura 

 - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 - Proporció de la barreja i temps d'utilització, e n els productes de dos components 

 - Color i acabat, en la pintura plàstica o al làte x i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

 Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats a l sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o env asada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 
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 - Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats a l sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Instruccions d'ús 

 - Temps d'estabilitat de la barreja 

 - Temperatura mínima d'aplicació 

 - Temps d'assecatge 

 - Rendiment teòric en m/l 

 - Color 

 Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats a l sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B8A - MATERIALS PER A ENVERNISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8AZZL10,B8AZB000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a envernissats, emprimacions i tracta ments superficials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents 

 - Vernís sintètic, format per un aglomerant de res ines alquídiques, soles o modificades, i 

amb additius modificadors de la brillantor 

 - Vernís de poliuretà d'un component, format per u n aglomerant de resines de poliuretà, soles 

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosf èrica, dissolt en dissolvents adequats 

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format pe r un aglomerant de resines hidroxilades, 

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclade s amb un isocianat 

 - Vernís de poliuretà uretanat, format per resines  uretanades 

 - Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 

 - Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a  base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
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VERNÍS: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa unif orme desprès de l'assecatge. 

VERNÍS GRAS: 

Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 

VERNÍS SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) n i de colofonia (INTA 16 04 22). 

Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

 Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30 °C 

 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (IN TA 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR ( INTA 16 02 88):  >= 4 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 5 h 

     - Totalment sec:  < 12 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys mod erats 

 VERNÍS DE POLIURETÀ: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30 °C 

 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (IN TA 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR ( INTA 16 02 88):  >= 4 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 10 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys pet its 

 - Adherència i resistència a l'impacte: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                         │A les 24 h │ Al cap de 7 dies │ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│ 
│Adherència al quadriculat:               │  100%    │     100%        │ 
│Impacte directe o indirecte:             │          │                 │ 
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │   Bé     │  Ha de complir  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 - Resistència a la càrrega concentrada  en movimen t (UNE 56-814): Danys moderats   

 - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Da nys petits  

 - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816 ): Danys petits  

 - Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250° C 

 - Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
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     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     - A l'aigua:  15 dies 

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 

 Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16  02 29):  2 - 8 h 

 VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

 VERNÍS FENÒLIC: 

Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 

 VERNÍS D'UREA-FORMOL: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30 °C 

 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (IN TA 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR ( INTA 16 02 88):  >= 4 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 30 min 

     - Totalment sec:  < 3 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En pots o bidons. 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Acabat, en el vernís 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat 

 - Instruccions d'ús 

 - Dissolvents adequats 

 - Límits de temperatura 

 - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 - Color, en el vernís de poliuretà de dos componen ts 

 - Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescl a, en els productes de dos components. 

 Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats a l sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS S UPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAZL10,B8ZAA000,B8ZAX000,B8ZA1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a envernissats, emprimacions i tracta ments superficials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitr à, resina epoxi i dissolvent i per un 

catalitzador format per una solució  de poliamina, poliamida o d'altres 

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de m ini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa 

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini  de plom electrolític barrejada amb olis i 

dissolvents 

 - Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de  clorocautxú modificat 

 - Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 

poliuretà soles o modificades 

 - Emprimació de làtex: Emprimació de polímer viníl ic en dispersió 

 - Emprimació fosfatant a base de resines vinílique s o fenòliques, soles o modificades que 

catalitzen en ser barrejades amb un activador 

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, e l component principal del qual és el clorur 

de metilè amb dissolvents i altres additius 

 - Decapant de baixa alcalinitat: producte específi c per a paviments delicats, es composa 

bàsicament de tensioactius aniònics i sabons. 

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral form ada per polímers orgànics o inorgànics, 

impermeable, de resistència quí mica alta enfront d els àcids orgànics i inorgànics 

- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents 

fungicides i insecticides per a evitar el to blavó s i el podriment 

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix  i ciment i paviments porosos 

- Solució de silicona 

 - Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb  resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents 

 - Vernís sintètic, format per un aglomerant de res ines alquídiques, soles o modificades, i 

amb additius modificadors de la brillantor 

 - Vernís de poliuretà d'un component, format per u n aglomerant de resines de poliuretà, soles 

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosf èrica, dissolt en dissolvents adequats 

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format pe r un aglomerant de resines hidroxilades, 

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclade s amb un isocianat 

 - Vernís de poliuretà uretanat, format per resines  uretanades 

 - Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 

 - Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a  base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  

VERNÍS: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa unif orme desprès de l'assecatge. 

VERNÍS GRAS: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

139 
  

Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 

VERNÍS SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) n i de colofonia (INTA 16 04 22). 

Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

 Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30 °C 

 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (IN TA 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR ( INTA 16 02 88):  >= 4 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 5 h 

     - Totalment sec:  < 12 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys mod erats 

 VERNÍS DE POLIURETÀ: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30 °C 

 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (IN TA 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR ( INTA 16 02 88):  >= 4 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 10 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys pet its 

 - Adherència i resistència a l'impacte: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                         │A les 24 h │ Al cap de 7 dies │ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│ 
│Adherència al quadriculat:               │  100%    │     100%        │ 
│Impacte directe o indirecte:             │          │                 │ 
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │   Bé     │  Ha de complir  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 - Resistència a la càrrega concentrada  en movimen t (UNE 56-814): Danys moderats   

 - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Da nys petits  

 - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816 ): Danys petits  

 - Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250° C 

 - Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
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     - A l'aigua:  15 dies 

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 

 Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16  02 29):  2 - 8 h 

 VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

 VERNÍS FENÒLIC: 

Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 

 VERNÍS D'UREA-FORMOL: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30 °C 

 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (IN TA 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR ( INTA 16 02 88):  >= 4 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 30 min 

     - Totalment sec:  < 3 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 BREA EPOXI: 

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir , no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs (INTA 16 02 26). 

Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 

 Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 

 Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 

 Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 

 Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha  de complir 

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de c omplir 

 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 

 - Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25° C 

 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (IN TA 16 02 89):  > 3 

 - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16  02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment seca:  < 6 h 

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, AST M B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 

D.610-68):  >= 150 h 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb brotxa. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
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 Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 0 2 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 18 h 

 Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/k g 

 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb brotxa o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 

 Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 0 2 29): 

- Al tacte:  < 45 min 

- Totalment seca:  < 4 h 

 Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/k g 

 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb brotxa o pistola. 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02  29): 

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 2 h 

 Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/k g 

 IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la se va aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una cap a uniforme després de l’assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 30 min 

     - Totalment seca:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitaci ó, no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la se va aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una cap a uniforme després de l’assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 15 min 

     - Totalment seca:  < 1 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 

 - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d’alterar el color del materia l sobre el qual s’ha aplicat 

pH (c.c.): 10,5 

PINTURA DECAPANT: 

Ha de ser d'evaporació ràpida. 

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintur a en pocs minuts. 

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicaci ó amb brotxa o espàtula. 

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 

Temps d'assecatge:  <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 
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 Pes específic:  13 kN/m3 

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (IN TA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs. 

Ha de tenir una consistència adequada per a impregn ar bé les fibres. 

Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 

pH sobre T.Q.:7,75 

SEGELLADORA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva ap licació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir i anivellar bé , i ha de deixar  una capa uniforme després de l’assecat 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 

 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30° C 

 - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16  02 29): 

     - Al tacte:  30 min   - 4 h 

     - Totalment seca:  < 12 h 

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/k g 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 SOLUCIÓ DE SILICONA: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 

de impregnar bé les superfícies  poroses sense deix ar pel·lícula. 

Rendiment:  > 3 m2/l 

 Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En pots o bidons. 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Acabat, en el vernís 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat 

 - Instruccions d'ús 

 - Dissolvents adequats 

 - Límits de temperatura 

 - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 - Color, en el vernís de poliuretà de dos componen ts 

 - Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescl a, en els productes de dos components. 

 - Proporció mescla: Base/activador, en la emprimac ió fosfatant o Base/catalitzador en la brea 

epoxi. 

 Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats a l sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIM ENTS DE RAJOLES DE GRANULAT 
CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9C1 - TERRATZO LLIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9C11432. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o prem sat, formada per una capa superior, 

l'estesa o cara, una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors. 

S'han considerat els terratzos següents: 

- Terratzo llis 

- Terratzo amb relleu 

- Terratzo rentat amb àcid 

- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotant s 

S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 1 3748-1 i UNE-EN 137148-2): 

- Ús interior 

- Ús exterior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, 

granulats triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants. 

La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense 

colorants. 

La capa de base ha d'estar formada per morter menys  ric en ciment i sorra més gruixuda. 

La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escan tonaments, diferències de to ni d'altres 

defectes superficials. 

Ha de tenir un color uniforme. 

El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a to ta la superfície. 

El terratzo amb relleu ha de tenir una textura supe rficial amb ressalts i entalles. 

El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura  rugosa i irregular a la capa superior, a 

causa de la utilització d'àcids per a suprimir els fins. 

Ha de tenir la cara superficial plana. 

Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i  vives. 

Ha de complir les condicions subjectives requerides  per la DF. 

- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i  UNE- EN 13748-2): 

     - Paviment col·locat que no ha de ser polit:  >= 4 mm ( classe I per gruix thI ) 

     - Paviment col·locat que ha de ser polit:  >= 8 mm ( classe II per gruix thII ) 

- Mida del granulat: 
┌──────────────────────────────┐ 
│ Gra  │ Mida del granulat (mm) │ 
│──────│───────────────────────│ 
│Micro │         0 – 6         │ 
│Petit │         7 - 10        │ 
│Mitjà │        10 - 30        │ 
│Gros  │        30 - 40        │ 
└──────────────────────────────┘ 
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- Característiques superficials i aspecte visual: 

     - Projeccions, depressions, exfoliacions o esq uerdes  no han de ser visibles a 2 m en 

condicions de llum natural i ambient sec.  

     - Les coloracions quan s’apliquin han d’anar a  la capa superior , estesa o a tota la 

rajola. 

     - S’admeten lleugeres variacions en la consist è ncia del color entre diferents lots de 

rajoles causades per variacions inevitables en el t o i propietats del ciment i dels àrids, o 

pel procés o moment de fabricació. El fabricant ha de definir que es considera com a lot. 

- Toleràncies dimensionals: 
┌────- ───────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Dimensió        │            Tolerància              │ 
│───────────────────────│────────────────────────────────────│ 
│  Longitud del costat  │              ± 0,3%                │ 
│  Gruix                │   ± 2 mm (per a un gruix < 40 mm)  │ 
│                       │   ± 3 mm (per a un gruix >=40 mm)  │ 
└────- ───────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Toleràncies de forma: 

     - Rectitud d'arestes: 

          - Ús interior (UNE-EN 13748-1 ): < ± 0,3%  

          - Ús exterior: (UNE-EN 13748-2):  no es r equereix 

     - Planor:  <± 0,3% de la longitud de la diagon al (excepte si és texturada) 

TERRATZO PER A ÚS INTERIOR: 

- Característiques mecàniques: 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1): 

     - Absorció total:  <= 8% 

     - Absorció per cara vista:  <= 0,4 g/cm2 

- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1): 

     - Mòdul resistent mitjà:  >= 5 MPa 

     - Mòdul resistent individual:  < 4 MPa 

- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):  
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │  Marcatge │                     Requisits                      │ 
│──────────│───────────│────────────────────────────────────────────────────│ 
│   1(a)   │   BL I    │                sense requisits                     │ 
│──────────│───────────│────────────────────────────────────────────────────│ 
│    2     │ . BL II   │   àrea de la superficie  │  cap resultat individual │ 
│          │           │        <=1100cm2         │       <2,5 kN           │ 
│──────────│───────────│──────────────────────────│─────────────────────────│ 
│    3     │   BL III  │   àrea de la superficie  │  cap resultat individual │ 
│          │           │        >1100cm2          │       <3,0 kN           │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

(a)   Classe 1 – Els productes només s’utili tzaran  si les rajoles es col·loquen sobre llit de 
morter sobre una base rígida  

- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748- 1): 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│      Assaig     │  Desgast per abrasió │ 
│      utilitzat  │  (valor individual)  │ 
│─────────────────│──────────────────────│ 
│   Disc ample    │       >25mm          │ 
│      Böhme      │     >30cm3/50cm2     │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1) 
 El fabricant declararà la resistència a les rellis cades d’acord amb els assajos que explica 
la normativa. 
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1): 
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl   d’acord amb Decisió de la Comissió 
96/603/CEE. 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1): 
Si les rajoles han d’estar previstes per a contribu ir al rendiment tèrmic d’un element, el 
fabricant a de declarar les propietats d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369:2004.  
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TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR: 

- Característiques mecàniques: 

  - Resistència a flexió (UNE-EN 13478-2) 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe   │  Marcat  │ Valor mitjà per 4 │ Valor individual │ 
│           │          │   provetes (Mpa)  │     (Mpa)        │ 
│───────────│──────────│──────────────────- │──────────────────│ 
│     1     │     ST   │       >=3,5       │      >=2,8       │ 
│     2     │     TT   │       >=4,0       │      >=3,2       │ 
│     3     │     UT   │       >=5,0       │      >=4,0       │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

  - Tensió de ruptura (UNE-EN 13478-2) 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│           │            │    Càrrega mínima de ruptura (KN)    │ 
│   Classe  │    Marcat  │─────────────────- │───────────────────│ 
│           │            │   Valor mitjà    │  Valor individual │ 
│───────────│────────────│─────────────────- │───────────────────│ 
│     30    │      3T    │      >=3,0       │       >=2,4       │ 
│     45    │      4T    │      >=4,5       │       >=3,6       │ 
│     70    │      7T    │      >=7,0       │       >=5,6       │ 
│     110   │     11T    │     >=11,0       │       >=8,8       │ 
│     140   │     14T    │     >=14,0       │      >=11,2       │ 
│     250   │     25T    │     >=25,0       │      >=20,0       │ 
│     300   │     30T    │     >=30,0       │      >=24,0       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748- 2): 
 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Classe  │   Marcat   │    Càrrega mínima de ruptura (KN)            │ 
│───────────│────────────│──────────────────- ───────────────────────────│ 
│     1     │      F     │     Característica no medida                 │ 
│───────────│────────────│──────────────────- ───────────────────────────│ 
│     2     │      G     │     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               │ 
│     3     │      H     │     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               │ 
│     4     │      I     │     <= 20mm  o  <= 18cm3/50cm2               │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

-Resistència  a les relliscades: 

El fabricant declararà la resistència a les rellisc ades d’acord amb els assajos que s’indiquen 

en la normativa UNE-EN 13478-2. 

-Resistència climàtica: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Classe │ Marcat │  Absorció de l’aigua     │ Massa perduda després d’assaig │ 
│        │       │      %en massa            │     de gel-desgel kg/m2       │ 
│────────│───────│──────────────────────────│───────────────────────────────│ 
│   1    │   A   │Característica no mesurada │ Característica no mesurada    │ 
│   2    │   B   │ <= 6, com a mitja        │ Característica no mesurada    │ 
│   3    │    D   │Característica no mesurada │ <=1,0 com a mitja, cap valor  │ 
│        │       │                          │ individual >1,5               │  
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

-Resistència al foc UNE-EN 13478-2 
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl   d’acord amb Decisió de la Comissió 
96/603/CE. 

-Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2. 

Es considera que el terratzo utilitzat en cobertes satisfà els requisits de comportament 

davant el foc extern sense necessitat de fer assajo s d’acord amb decisió de la Comissió 

Europea 2000/553/CE.  
-Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2):  
Si les rajoles han d’estar previstes per a contribu ir al rendiment tèrmic d’un element, el 
fabricant a de declarar les propietats d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369:2004.  

TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS: 

Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 e xtrems:  >= 200 kg 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant. 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del  fabricant 

A l’albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació  comercial 

entregada amb el subministrament de les rajoles , h i ha de constar la següent informació com a 

mínim: 

- Identificació del fabricant 

- Identificació d’aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per  ús interior i UNE-EN 13748-2) 

- Identificació de data de producció. - Identificac ió del marcatge en cada palé o paquet o al 

menys al 3% de les unitats 

- Identificació del producte 

- Format i classes, quan sigui aplicable. 

L’embalatge i/o documentació  comercial han de port ar el marcatge CE de conformitat amb el que 

disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de dese mbre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat CE s’ha d’ acompanyar per la següent in formació: 

TERRATZO PER A ÚS INTERIOR: 

- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant  

- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marca t 

- Referència a aquesta norma EN 13748-1  

- Descripció del producte 

- Informació de les característiques: 

       - Reacció al foc 

       - Impermeabilitat a l’aigua 

       - Resistència a flexió (ruptura) / càrrega d e trencament 

       - Resistència a les relliscades 

       - Conductivitat tèrmica 

TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR: 

- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant  

- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marca t 

- Referència a aquesta norma EN 13748-2 

- Descripció del producte 

- Informació de les característiques: 

       - Reacció al foc 

       - Comportament davant al foc extern 

       - Resistència climàtica 

       - Resistència al trencament 

       - Resistència a les relliscades 

       - Conductivitat tèrmica. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: B aldosas de terrazo para uso interior. 

UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: B aldosas de terrazo para uso exterior. 
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B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRA TZO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9CZ2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials complementaris per a l'execució de pavime nts de terratzo. 

S'han considerat els materials següents: 

- Beurada blanca 

 - Beurada de color 

 - Suports de morter o de PVC 

 - Peces de suport inferior o intermèdia, o superio r, de morter o de PVC 

 BEURADA: 

Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, c àrregues minerals i additius orgànics i 

inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció e specificada. 

Les beurades de color han de tenir pigments coloran tes. 

Els additius no han de contenir substàncies que pug uin perjudicar les característiques de la 

mescla un cop elaborada. 

La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els aca bats superficials que pot rebre el 

paviment. 

Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.  

PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA: 

Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o  de PVC, amb encaixos per a muntar-les 

superposades i aconseguir alçàries diferents. 

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixi n l'encaix correcte i el bon assentament. 

Diàmetre:  15 - 18 cm 

 Alçària:  5 - 7 cm 

 Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 

PEÇA DE SUPORT SUPERIOR: 

Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o  de PVC amb elements superiors que 

faciliten la col·locació  de les rajoles del pavime nt, amb les separacions previstes. 

A la part inferior ha de tenir els encaixos que per metin de muntar-la sobre la peça inferior o 

intermèdia. 

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixi n l'encaix correcte i el bon assentament. 

Diàmetre:  11 - 13 cm 

 Alçària:  3 - 5 cm 

 Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BEURADA: 

Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 

contingut. 

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER: 

Subministrament: Embalades i protegides per a evita r escantonaments. 

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops. 

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC: 

Subministrament: Embalades. 

Emmagatzematge: En el seu envàs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9GZ1210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a l'execució de paviments de formigó.  

S'han considerat els materials següents: 

- Pols de marbre 

 - Pols de quars de color 

 - Pols de quars de color gris 

 - Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 

 POLS DE MARBRE: 

Additius en pols per a l'acabat de paviments de for migó. 

Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats 

blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més contínua 

millor. 

Mida dels grans:  <= 0,32 mm 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Nul 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C 

 POLS DE QUARS: 

Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes quí mics catalitzadors de 

l'enduriment i eventualment colorants, per a utilit zar en l'acabat de paviments de formigó. 

El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de  tenir forma arrodonida o polièdrica amb la 

granulometria fina i com més contínua millor. 

El ciment ha de complir amb els requisits establert s a la UNE-EN 197-1 i els establerts a la 

UNE 80305 quan s’utilitzi ciment blanc. 

Els additius han de regular la hidratació del reves timent, plastificar i millorar el procés de 

cura. 

Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 

Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg  

Duresa del granulat (escala de Mohs):  7 

Densitat:  1,5 g/cm3 

 Un cop aplicat sobre una base de formigó fresc en la quantitat i dosificació adient a l'ús, 

no pot formar pols i ha de complir les característi ques següents: 

- Porositat de la base:  <= 3% 

- Pèrdua de pes per fregament (UNE 127-005):  0,3 g /cm2 

- Pèrdua d'alçària per fregament (UNE 127-001):  3 mm 

- Comportament a l'atac d'olis i petrolis:  Ha de r esistir 

 PERFIL BUIT DE PVC: 

Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prè viament al formigonament del paviment i 

formar junts de retracció del formigó. 
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Ha de tenir una superfície llisa, un color i un dis seny uniformes i no ha de tenir 

irregularitats. 

Ha de ser recte, de secció constant i no ha de pres entar deformacions que no siguin les 

típiques línies d'una correcta extrusió. 

Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3  

 Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N , 50°C/h):  >= 80°C 

 Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950° C, 4 h):  <= 14% 

 Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm 2 

Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110% 

 Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1  kgm 

 Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esque rdes ni desmoronament 

 Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2% 

 Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,5 mm 

- Alçària:  ± 1 mm 

 - Pes:  ± 5% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

POLS DE MARBRE: 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alteri n les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie, sense contacte directe amb el terreny 

i de manera que no s'alterin les seves característi ques. 

POLS DE QUARS: 

En el sac hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

 - Data de preparació 

 - Distintiu de qualitat, si en té 

 Subministrament i emmagatzematge: De manera que no  s'alterin les seves condicions. 

PERFIL BUIT DE PVC: 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie, sense contacte directe amb el terreny 

i de manera que no s'alterin les seves característi ques. 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B9Q - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA 
B9QA - TARIMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9QAU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Posts de fusta per a tarimes col·locades a l’exteri or. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

150 
  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Llistons d’ empostissar de fusta massissa de classe  I (UNE 56809) amb els cantells rectes. 

No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs. 

La cara vista ha de ser plana, neta i sense defecte s. 

Els angles han de ser rectes amb el cantell rom. 

La fusta ha de tenir l'estabilitat dimensional sufi cient perquè després de sotmetre el parquet 

a  l'assaig de la norma UNE EN 1910, continuï compl int les condicions de planor establertes a 

la norma UNE 56-810. 

Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I  
 Espècies de fusta admissibles: 
- Frondoses amb duresa (UNE 56534):  >=2,5 
- Coníferes amb pes específic al 12% d’humitat (UNE  56531):  >= 4,5 kN/m3 

Humitat de les peces (H) (UNE 56-529) 

- Per a zones de litoral:  9% <= H <= 11% 

- Per a zones interior peninsular:  7% <= H <= 9% 

Resistència a la flexió:  >= 10 N/mm2 

Aspecte de la cara vista:  Inexistència d'escorces a la cara,  Nus clar D < 2 mm,  Nus negre D 

< 1 mm 

Llargària:  >= 1500 mm 

Amplària:  >= 120 mm 

Gruix:  >= 30 mm 

Toleràncies: 

- Llargària:  ± 5 mm 

 - Amplària:  ± 0,5 mm 

 - Gruix:  ± 0,3 mm 

 FUSTA DE BOLONDO O ELONDO: 

La fusta ha de ser de gra gros, imputrescible, d'es tructura homogènia i de gran resistència 

mecànica. 

La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un co lor terrós groguenc amb reflexes rojencs. 

Amb l'acció directa de la llum, el color va enfosqu int-se gradualment. 

Densitat kg/dm3:  0,9 - 1 

FUSTA DE PI: 
Fusta semi-dura, de gra fi o mig, de fibra recta. E ls anells de creixement estan molt marcats 
, amb un gruix de 1,5 a 3 mm. 
Ha de tenir un color groc pàl·lid a l’albeca i verm ellós al duramen. 

Ha de tenir un tractament amb autoclau amb sals de coure, per tal de garantir la seva 

protecció als agents atmosfèrics i als atacs d’inse ctes o fongs. 
Densitat kg/dm3:  0,50 – 0,59 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En paquets que protegeixin dels ca nvis d'humitat i de les agressions 

mecàniques. 

Cada partida ha de portar albarà on han de figurar les indicacions següents: 

- Marca del fabricant i país d'origen 

 - Designació del tipus de fusta 

 - Dimensions nominals i quantitat subministrada 

 - Contingut d'humitat 

 Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en u n lloc sec i ventilat. Sobre superfícies 

planes, en piles d'1 m, com a màxim, de manera que no es deformin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B9QH - MATERIALS PER A PARQUETS FLOTANTS AMB POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SINTÈTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9QH2310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Posts constituïda per tres o mes capes de materials  sintètics, adherides a pressió , amb els 
cantells encadellats en tot el seu perímetre, amb c apa d’acabat de paper decoratiu impregnat 
en resines amnioplàstiques termoenduribles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La composició de cada post ha de ser: 

- Cara exterior de paper decoratiu amb un laminat d ’alta pressió (HPL), o un laminat premsat 

en continu (CPL), o premsat directament sobre l’àni ma (DPL) 

- Ànima d’una o varies capes de taulers de fibres ( HDF o MDF) 

- Base per a estabilitzar les deformacions amb un l aminat (HPL o CPL), o una xapa de fusta 
 El fabricant ha de garantir que el producte comple ix els requisits generals segons la taula 1 
de la norma EN 13329, i els requisits de classifica ció de la taula 2 de la norma EN 13329, 
d’acord amb la classe que hagi assignat al producte . 

La cara vista ha de ser plana, neta i sense defecte s. 

Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i  vives. 
Els cantells han d’estar encadellats en tot el perí metre. Si el fabricant indica  un sistema 
de muntatge sense adhesiu, aquest sistema ha de gar antir que no es superaran els valors màxims 
d’obertura de junts i ressalts entre posts. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En paquets que protegeixin els ang les, els cantells i les cares de les 

agressions mecàniques. 

A l’embalatge han de figurar les indicacions següen ts: 

- El número de la norma i el sufix de la classifica ció del material ( ex : EN 13329 – 22 ) 

- Identificació del fabricant 

- Nom del producte 

- Color / disseny i número de lot 

- Símbol de la classificació del producte d’acord a mb la norma EN 13329, taula 4 

- Dimensions nominals d’un post en mm 

- Número d’elements de cada paquet 

- Superfície coberta per cada paquet en m2 

El fabricant ha de subministrar les instruccions d’ instal·lació, neteja i manteniment. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un  lloc sec i ventilat. Sobre superfícies 

planes, en piles d'1 m, com a màxim, de manera que no es deformin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE-EN 13329:2001 Revestimientos de suelo laminad os. Especificaciones, requisitos y métodos 

de ensayo. 
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B9U - MATERIALS PER A SÒCOLS 
B9U2 - SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peça de sòcol de terratzo formada per una capa supe rficial i una de base o dors. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La capa superficial ha d'estar formada per morter r ic en ciment, sorra molt fina, granulats 

triturats de marbre o d'altres pedres de mida més g ran, i colorants. 

La capa de base ha d'estar formada per morter menys  ric en ciment i sorra més gruixuda. 

La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escanto naments a les arestes, diferències de 

tonalitat ni d'altres defectes superficials. 

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tot a la superfície. 

Ha de ser de forma geomètrica rectangular, amb la c ara superficial plana. 

Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i  vives. 

El cantell superior pot estar tallat a bisell. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Gruix:  >= 2 cm 

 Gruix de la capa fina superficial:  >= 0,7 cm 

 Mida del granulat: 

- Gra petit:  2 - 4 mm 

- Gra mitjà:  10 – 15 mm 

- Gra gros:  30 – 40 mm 

Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 10% 

 Toleràncies: 

- Mides superficials:  ± 0,5% 

- Variacions de gruix:  ± 2 mm 

 - Rectitud d'arestes:  ± 0,3 mm 

 - Planor:  ± 1,3 mm 

 - Guerxaments: ± 0,5 mm 

- Clivelles, esquerdes, depressions o escantonament s visibles a 1,60 m: <= 4% peces 

- Escantonament d'arestes de llargària > 4 mm: <= 5 % peces 

- Despuntat de caires de llargària > 2 mm: <= 5% pe ces 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades dins de caixes. Cada peç a ha de portar al dors la marca del 

fabricant. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B9V - MATERIALS PER A ESGLAONS 
B9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9V2AB20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Esglaó de pedra artificial d'una o dues peces. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pedra artificial rentada amb àcid 

 - Pedra artificial no rentada amb àcid 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escanto naments d'arestes, diferències de tonalitat 

ni d'altres defectes superficials. 

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tot a la superfície. 

Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 

Les peces han de ser polides i abrillantades a la f àbrica. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Gruix:  >= 3 cm 

 Gruix de l'estesa:  >= 3 cm 

 Gruix del davanter:  >= 2 cm 

 Mida del granulat: 

- Gra petit:  2 - 4 mm 

- Gra mitjà:  10 – 15 mm 

- Gra gros:  30 – 40 mm 

Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 10% 

 Resistència al desgast (UNE 127-005): 

- Pedra artificial no rentada amb àcid:  <= 2 mm 

- Pedra artificial rentada amb àcid:  <= 3 mm 

 Bisell d'aresta:  1 cm 

 Toleràncies: 

- Llargària de la peça:  ± 3 mm 

 - Gruix de l'estesa:  ± 1 mm 

 - Gruix del davanter:  ± 1 mm 

 - Variacions de gruix:  <= 8% 

 - Rectitud de les arestes:  ± 0,1% 

 - Planor:  ± 2 mm 

 - Guerxament:  ± 0,5 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Les peces han d'estar embalades i protegides durant el transport. Cada peça 

ha de portar al dors la marca del fabricant. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B9Z - MATERIALS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

154 
  

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9Z51775. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces per a cobrir junts de paviments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfil simple PVC 

 - Perfil de PVC i suport d'alumini 

 - Perfil de neoprè i suport de llautó 

 - Perfil de neoprè i suport d'alumini 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte i una textura uniforme a tot a la superfície. 

La secció ha de ser constant a tota la llargària. 

Ha de ser resistent als olis, als àcids d'ús domèst ic i als betums. 

PERFIL SIMPLE DE PVC: 

Perfil preformat de PVC destinat a cobrir els junts  de dilatació estructural dels paviments. 

No ha de tenir esquerdes, ni d'altres defectes supe rficials. 

PERFIL DE PVC O NEOPRÈ, I SUPORT D'ALUMINI: 

Perfil mixt compost de material polimèric i diverse s peces d'alumini extrusionat articulades 

entre elles, destinat a cobrir els junts de dilatac ió estructural dels paviments. 

El conjunt no ha de tenir esquerdes, rebaves, disco ntinuïtat de material ni d'altres defectes 

superficials. 

SUPORT D'ALUMINI O DE LLAUTÓ: 

Ha de ser rectilini i sense guerxaments. 

MATERIAL POLIMÈRIC: 

Resistència a la tracció (UNE 53-510):  >= 14 N/mm2  

Allargament a trencament (UNE 53-510):  >= 250% 

 Duresa Shore A (UNE 53-130):  50-65 

 Envelliment accelerat (70 h, 100°C) (UNE 53-548): 

- Pèrdua de resistència a la tracció:  <= 20% 

- Pèrdua en allargament a trencament:  <= 20% 

- Variació en duresa Shore A:  +10,  -0 

Inflament en oli número 3 de ASTM (70 h, 100°C)(AST M D471): Variació de pes:  <= 45% 

Resistència a l'ozó (UNE 53-558):  Sense esquerdes 

 Recuperació a temperatura baixa (ASTM D2628): 

- A -10°C, 72 h, 50% deformació:  >= 88% 

- A -29°C, 22 h, 50% deformació:  >= 83% 

 Recuperació a temperatura alta (ASTM D2628): 

- A 100°C, 70 h, 50% deformació:  >= 85% 

 Deformació remanent per compressió a 100°C, 70 h ( UNE 53-511):  <= 40% 

 SUPORT D'ALUMINI: 

Tipus d'aliatge (UNE 38-337):  Lleuger 

Anodització:  >= 10 micres 

Color:  Uniforme 

Admissió de fissures:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alteri n les seves característiques. 

Emmagatzematge: A cobert i protegit de temperatures  superiors a + 50°C, de manera que no 

s'alterin les seves  condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

155 
  

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTI CABLES 
BAF - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALU MINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAFA2204,BAF115AL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la ful la o fulles de l’element de tancament, i el 

bastiment de la caixa de persiana, si é s el cas, l listons de vidre, perfils elastomèrics per 

a la subjecció del vidre, falques, i tots els eleme nts necessaris per a la fixació i segellat 

del vidre, així com la ferramenta d’apertura i tanc ament. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fu lla o fulles de l'element han de ser del 

material indicat a la descripció del mateix. 

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l 'obra ha de permetre que un cop sotmesos a 

les condicions previsibles més desfavorables, la se va fletxa sigui < 1/300 de la seva 

llargària. 

La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la q ualitat que tingui el tancament practicable 

sense aquesta ferramenta. 

Fixacions entre la fulla i el bastiment: 

- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 p unts 

 Els sistemes de fixació  del vidre, els dispositiu s de drenatge, de segellat, de calçat i les 

mides i franquícies del galze, han de complir les i ndicacions de la UNE 85222. 

 Els perfils han de provenir de l'extrusió del totx o d'alumini. 

El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir e squerdes ni defectes superficials i ha de 

complir les especificacions de la norma UNE-EN 1202 0-1. 

La unió  entre els perfils s'ha de fer per soldadur a, reblons d'aliatge d'alumini, cargols 

autorroscants o cargols amb rosca mètrica. 

Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm 

 Tipus d’alumini: 

- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 

- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) 

Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE  38337):  >= 130 N/mm2  

Toleràncies: 

- Les tolerà ncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE-EN 12020-2. 
FINESTRES O BALCONERES: 

Permeabilitat a l’aire (UNE-EN 1026): fuga per supe rfície total i per junts d’obertura a una 

sobrepressió de 100 Pa. L’ element classificat sego ns UNE-EN 12207, ha de complir algun dels 

dos valors següents: 

- Classe 0: Sense classificar 

- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12 ,50 m3/hm 

- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6, 75 m3/hm 
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- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,2 5 m3/hm 

- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,7 5 m3/hm 

Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1027):   Ha de compli r els valors corresponents a la seva classe 

segons UNE-EN 12208 

Resistència al vent (UNE-EN 12211):   Ha de complir  els valors corresponents a la seva classe 

segons UNE-EN 12210 

Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, fro ntisses, etc.) pel seu funcionament 

correcte, obertura i tancament, i els tapajunts. 

 Les finestres o balconeres han de ser considerades  aptes en fer tots i cadascun dels assaigs 

de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els as saigs del dispositiu de situació  i 

obertura restringida de les mateixes normes. 

Sistema de tancament: 

- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:   2 punts 

- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 

- Dues fulles batents:  3 punts 

- Corredissa:  1 punt 

 La part inferior del bastiment i del travesser inf erior de les fulles, han de tenir 

perforacions que permetin la sortida de l'aigua inf iltrada o condensada. 

PORTES: 

Si l’element pot formar part d’un tancament exterio r, ha d’estar classificat en funció de la 

permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207 en algun a de les classes següents, assajat segons 

UNE-EN 1026:   Classe 0, 1, 2, 3 o 4 

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 

Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 m icròmetres 

 Qualitat mitja total del segellat (mètode de les g otes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2 

Els perfils anoditzats han d’estar lliures de defec tes en les superfícies significatives quan 

s’observen a una distància mí nima de 5 m en aplica cions exteriors, de 3 m en aplicacions 

interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives. 
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels 

procediments següents: 

- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resine s acríliques 

- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica 

Lacat del perfil:  >= 60 micres 

  ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC: 

Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 1 4024. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra amb les condicions 

exigides i amb l'escairat previst. 

Si el material ha de ser component de les obertures  del tancament exterior d’un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 

- Absortivitat  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 

* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en 

AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI. 

* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 

Al-0,5MgSi. 

* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de alum inio. Perfiles extruídos especiales en 

aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condic iones técnicas de inspección y suministro. 

* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de alum inio. Perfiles extruídos especiales en 

aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Toleran cias dimensionales y de forma. 

* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de alum inio. Anodización. Parte 1: Método de 

especificación de las características de los recubr imientos decorativos y protectores 

obtenidos por oxidación  anódica del aluminio. 

* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras  térmicas. Comportamiento mecánico. 

Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación. 

* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilid ad al aire. Clasificación 

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueida d al agua. Clasificación. 

* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia  al viento. Clasificación. 
FINESTRES O BALCONERES: 

* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definicio nes. 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y método s de montaje. 
 
 
BAP - BASTIMENTS PER A PORTES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAP36166,BAP36186,BAP36196. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt de perfils de fusta que formen el marc de l a porta o de l'armari. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els q ue s'esmenten com a admissibles. 

Els perfils no han de tenir nusos morts. 

La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de trac tament protector contra els fongs i els 

insectes. 

La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada . 

El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l 'obra ha de ser de manera que, sotmesos a 

les condicions previsibles més desfavorables, la se va fletxa sigui < 1/300 de la seva 

llargària. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara 

Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 

 Llargària de les fissures superficials produïdes p er l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la 

peça 

Humitat dels perfils (H) 

- Portes interiors:  7% <= H <= 11% 

 - Portes exteriors:  10% <= H <= 15% 

 Diferè ncia d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6% 

Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851):  

- Portes interiors: 

     - Resistència mitjana:  550 N 

     - Resistència mínima:  500 N 

- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors: 

     - Resistència mitjana:  1000 N 
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     - Resistència mínima:  900 N 

Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 1,3 N 

 Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56 -531): 

- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 

- Frondoses:  > 5,3 kN/m3 

Toleràncies: 

- Amplària:  ± 1 mm 

- Alçària:  ± 3 mm 

 - Secció del perfil: 

     - Amplària:  ± 2 mm 

     - Gruix:  ± 2 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. 

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d 'humitat i els impactes. No ha d'estar en 

contacte amb el terra. 

BASTIMENT PER A PORTES DE TANCAMENT: 

Si el material ha de ser component de les obertures  del tancament exterior d’un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 

- Absortivitat  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 56802:1989 Puertas de madera.Medidas y tolera ncias. 

* UNE 56803:1990 Puertas de madera. Especificacione s técnicas. 
 
 
BAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
BAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIO RS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAQDD266,BAQDD285,BAQDD286. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i m aterial de rebliment que formen la fulla de 

la porta. 

S'han considerat els tipus de fulla següents: 

- De cares llises 

 - Amb motllura 

 - Rebaixada amb plafons 

 - Amb galzes per a vidre 

 - Amb galzes per a vidre i barretes 

 S'han considerat els tipus d'acabat següents: 
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- De roure per envernissar 

- De sapel·li per a envernissar 

- De fusta per a pintar 

S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents: 

- De cartró 

 - De fusta 

 - Massisa 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les fulles no han de tenir defectes superficials, c om ara cops, escrostonaments d'aresta, etc. 

La fusta no ha de tenir altres defectes que els cit ats com a admissibles. 

Els perfils no han de tenir nusos morts. 

La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de trac tament protector contra els fongs i els 

insectes. 

La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada . 

Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícu les o amb plafó de fibres de densitat alta, 

la fulla ha de ser xapada. 

El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti  la fixació del pany i dels seus accesoris. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11% 

 Diferè ncia d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6% 

Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56- 531): 

- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 

- Frondoses:  > 5,3 kN/m3 

Gruix del plafó d'acabat: 

- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm 

- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm 

- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm 

 Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801): 

- Llargària:  >= 30 cm 

- Amplària:  >= 7 cm 

 Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N 

 Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm 

 Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm 

 Curvatura de la fulla (UNE 56-824): 

- Bancades:  <= 6 mm 

- Testeres:  <= 2 mm 

 També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 

4.2.6. a 4.2.14. 

Toleràncies: 

- Amplària:  ± 1 mm 

- Alçària:  ± 2 mm 

 - Gruix:  ± 1 mm 

 - Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm 

 - Gruix de les fulles:  ± 1 mm 

 - Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm 

 ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ: 

El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró 

ondulat. 

Gramatge del material de rebliment: 

- Amb paper:  >= 250 g/m2 

- Amb cartró:  >= 550 g/m2 

 Superfície de l'alvèol del material de rebliment: 
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- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2 

- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2 

 Gruix del material de rebliment: 

- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >=  0,39 mm 

- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm 

 ACABAT PER A PINTAR: 

El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de pa rtícules, plafó contraplacat o plafó de 

fibres de densitat alta. 

ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA: 

L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retí cula de perfils de fusta. 

Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara 

Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 

 Llargària de les fissures superficials produïdes p er l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la 

peça 

AMB GALZE PER A VIDRE: 

Amplària dels muntants laterals i dels travessers s uperiors:  >= 7 cm 

 Amplària del travesser de base:  >= 24 cm 

 ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT: 

Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb  fullola de la fusta corresponent. 

La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufat s. 

No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'i nsectes. 

Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm 

 Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra amb les condicions 

exigides i amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en ll ocs protegits de la intempèrie, sense 

contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BAR - PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SE RVEIS COMUNS 
BARA - PORTES BASCULANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BARAA8A5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat, plafons de f usta o planxa d'acer galvanitzat, 

mecanismes, perfils pels bastiments, contrapessos, politges, etc... que conformen la porta 

basculant. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes su perficials. No ha de tenir esquerdes ni 

despreniments en el recobriment. 
Totes les parts de la porta, així com les fixacions , han de ser en tots els aspectes de bona 
fabricació , material apropiat, resistència adequad a i lliures de defectes patents durant la 
seva vida útil prevista. 

La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 

Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i 

connectades per mitjà de volandera. Les pales han d e tenir superfície plana i paral·lela a 

l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forat s aixamfranats per a la fixació al 

bastiment i a la fulla. 

Les guies han de ser d'acer galvanitzat, o protegit  contra la corrosió, i de secció i forma 

acceptades per la DF. 
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a 
l'alç ada de la vista, que ha de complir les condic ions exigides a la resta de la fulla. 
L’element vidrat ha de garantir que en cas de ruptu ra no apareixeran trossos punxeguts, vores 
tallants, ni d’altres parts perilloses. 
La porta ha d’estar dissenyada i ha de portar les p roteccions apropiades per tal d’evitar la 
producció de lesions i danys als usuaris, complint l’establert a la norma UNE-EN 12604. 

La porta ha d'anar provista d'una etiqueta fixada d e forma permanent, en lloc visible i 

fàcilment llegible,   

que mostri almenys la següent informació: 

     - Nom del fabricant o importador a la UE (nom/ detalls de contacte, per exemple codi o 

direcció) 

     - Tipus de porta 

     - Número de sèrie/número únic de referència de  la porta 

     - Any de fabricació 

     - Ha de portar el marcatge CE de conformitat a mb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de ju liol. 

Separació entre els perfils de l'estructura:  <= 60 0 mm 

 Fletxa dels perfils de l'estructura ( L = llum ):  <= L/100 

 Gruix de les potes d'ancoratge:  >= 1 mm 

 Distància entre potes d'ancoratge:  <= 600 mm 

 Distància potes d'ancoratge-extrems:  <= 200 mm 

 Nombre de frontisses: 

- Amplària <= 3 m:  3 ud. 

- Amplària > 3 m:  4 ud. 

 Perfils d'acer: 

- La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadu ra (per arc o per resistència), i s'admet 

també la unió amb cargols autoroscants en el cas qu e el perfil porti plecs fets especialment 

per a allotjar la rosca del cargol. 

 - Totes les soldadures s'han de tractar amb pintur a de pols de zenc amb resines 

(galvanització en fred) 

 Tarja superior fixa de ventilació: 

- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm 

 - Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm 

 Toleràncies: 

- LLargària dels perfils:  ± 1 mm 

- Dimensions de la secció (<= a 1,5 mm de gruix):  ± 0,5 mm 

- Dimensions de la secció (> 1,5 mm de gruix):  ± 0 ,8 mm 

- Secció dels perfils:  ± 2,5% 

 - Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m 

 - Torsió dels perfils:  ± 1°/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

 - Alineació de les frontisses:  ± 2 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: amb els elements que calguin per a  assegurar el seu escairat i la seva 

planor. 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

Portes per a usos previstos de compartimentació foc /fum: 

     -  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del  fabricant i Certificat de conformitat CE 

del producte 

Portes per a altres usos específics declarats y/o u sos subjectes a altres requisits 

específics. En particular, soroll, energia,  estanq uitat i seguretat d’ús: 

     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 

inicials de tipus, realitzat pel laboratori notific at  

El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la se güent informació com a mínim (preferentment 

sobre el mateix producte, o sinó sobre l’etiqueta o  la documentació comercial que 

l’acompanya): 

- Nom o marca identificativa del fabricant 

- Adreça enregistrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l’any d’impressió del ma rcatge 

- Referència a la norma EN 13241-1 

- Valor declarats pel fabricant 

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d 'humitat i els impactes. No ha d'estar en 

contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 

UNE-EN 12604:2000 Puertas industriales, comerciales , de garaje y portones. Aspectos mecánicos. 

Requisitos. 

UNE-EN 13241-1:2004 Puertas industriales, comercial es, de garaje y portones. Norma de 

producto. Parte 1: Productos sin características de  resistencia al fuego o control de humos. 
 
 
BAS - MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
BASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BASA81N2,BASA81C2,BASA71A2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i  mecanismes que formen el bastiment i la 

porta. 

S'han considerat els materials següents: 

- Fusta 

 - Metàl·lica 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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 No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni 

falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'ha ver senyals d'atac de fongs o insectes i en 

la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'o xidació . 

En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure  un element vidrat transparent, col·locat a 

l'alç ada de la vista, que ha de complir les condic ions exigides a la resta de la fulla. 

La qualitat de la serralleria col·locada no ha de s er inferior a la qualitat inicial de la 

porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar  automà ticament. 

S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte. 

El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la 

DF. 

Components: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Material   │Característiques dels components                         │ 
│  porta     │                                                         │ 
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│ 
│    Fusta   │Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partíc ules  │ 
│            │Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            │ 
│  EI2-C-30  │Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          │ 
│            │Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmi na    │ 
│            │no tumescent                                             │ 
│            │Cantells de llistó de fusta                              │ 
│            │Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       │ 
│            │revestit de xapa                                         │ 
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│ 
│    Fusta   │Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomera t     │ 
│            │de partícules                                            │ 
│  EI2-C-60  │Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            │ 
│            │Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          │ 
│            │Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers a glo-  │ 
│            │merats, protegit amb làmina no tumescent                 │ 
│            │Cantells de llistó de fusta                              │ 
│            │Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       │ 
│            │revestit de xapa                                         │ 
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│ 
│    Fusta   │Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       │ 
│            │ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb u na    │ 
│  EI2-C-30  │làmina no tumescent a cada costat                        │ 
│            │Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            │ 
│            │Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          │ 
│            │Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmi na    │ 
│            │no tumescent                                             │ 
│            │Cantells de llistó de fusta                              │ 
│            │Bastiments de base de fusta massisa protegit             │ 
│            │amb xapa no tumescent                                    │ 
│            │Bastiments de tauler de fibrociment o similar            │ 
│            │i tauler de partícules ignífug i xapat                   │ 
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Metàl·lica  │Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada u na,   │ 
│            │amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes       │ 
│            │mitjançant adhesiu ignífug                               │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2 

 Dimensions: 

Porta d’una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm 

Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 
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- Torsió del perfil:  ± 1°/m 

 PORTA DE FUSTA: 

El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i 

material de reblert. 

Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. E l diàmetre dels nusos vius no ha de ser 

superior a la meitat de la cara i han d'estar prepa rats amb dues mans de tractament protector 

contra els fongs i els insectes. 

La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. L a diferència d'humitat entre les fustes 

emmetxades no ha de superar el 6%. 

El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la  paret més el revestiment. 

Les fulles han de ser planes llises i massisses. 

PORTA METÀL·LICA: 

El bastiment i la porta han d'estar formats  per pe rfils i mecanismes metàl·lics. 

El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris 

d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a  penjar les fulles. Els muntants s'han 

d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per f er l'ancoratge. 

Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: 

- Porta d'una fulla:  >= 7 

- Porta de dues fulles:  >= 8 

 Nombre de golfos: 

- Porta d'una fulla:  >= 2 

- Porta de dues fulles:  >= 4 

 PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 

Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'ober tura fàcil i instantà nia de la porta i que 

la tanqui correctament. 

 El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una  o dues barres tubulars (segons el nombre 

de fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplà ria de cada fulla, amb un punt de tanca 

interior, per a portes d'un full, o tres punts de t  ancament, per a portes de dos fulls. 

Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mec anisme ha d’estar dissenyat i construït 

d’acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125. 

Els dispositius antipànic han d’estar classificats d’acord amb el sistema de classificació de 

nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125: 

- Categoria d’ús (primer dígit). 

     - Grau 3: elevada freqüència d’ús pel públic o  per altres persones poc incentivades per a 

parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un ris c d’accident o mal ús 

- Durabilitat (segon dígit): 

     - Grau 6: 100 000 cicles 

     - Grau 7: 200 000 cicles 

- Massa de la porta (tercer dígit): 

     - Grau 5: fins a 100 kg 

     - Grau 6: fins a 200 kg 

- Resistència al foc (quart dígit): 

     - Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o esta nques als  fums 

     - Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums 

- Seguretat de les persones (cinquè dígit): 

     - Grau 1: molt important funció de seguretat d e les persones 

- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè d ígit): 

     - Grau 3: resistència elevada 

     - Grau 4: resistència molt elevada 

- Seguretat de bens (setè dígit): 

     - Grau 2: aquests requisits son secundaris res pecte a aquells de seguretat de les 

persones 

- Projecció de la barra (vuitè dígit): 

     - Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projec ció normal) 
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     - Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció) 

- Tipus d’operació de la barra (novè dígit): 

     - Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d’e mbranzida 

     - Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de l liscament 

Els dispositius antipànic han d'anar marcats de for ma clara e indeleble de la següent manera: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Classificació d'acord amb el sistema de classific ació exposat anteriorment (apartat 7 de la 

norma UNE-EN 1125) 

- Referència a la norma europea EN 1125 

- Mes i any del muntatge final pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de  conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de ju liol 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se  amb les traves que calguin per tal 

d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la port a metàl·lica , tot el conjunt haurà de 

tractar-se amb una emprimació antioxidant. 

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

     -  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del  fabricant i Certificat de conformitat CE 

del producte 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar aco mpanyat de la següent informació , ja sigui 

sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial que l’acompanya: 

- El número d’identificació de l’organisme de certi ficació 

- El nom o marca d’identificació del fabricant/subm inistrador 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

- El número corresponent del certificat CE de confo rmitat 

- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 112 5/A1 

- La designació i informació de prestacions d’acord  amb les normes EN 1125 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 

UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Disp ositivos antipánico para salidas de 

emergencia activados por una barra horizontal. Requ isitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. D ispositivos antipánico para salidas de 

emergencia activados por una barra horizontal. Requ isitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación . Dispositivos antipánico para salidas de 

emergencia activados por una barra horizontal. Requ isitos y métodos de ensayo. 
 
 
BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒ RIES PRACTICABLES 
BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZGZ8LS,BAZGC360. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçame nt, el bloqueig en una posició fixa i que 

faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres. 

Finestres o balconeres amb fulles batents: 

- Frontisses, tanca, manubri i accesoris. 

 - El sistema de tanca ha de ser tres punts. 

 Portes batents: 

- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la p orta es d'entrada ha de portar espiera 

òptica i pom a la cara exterior 

- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i c lau si la porta és d'entrada, o de clau si 

la porta és d'armari 

Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i po rtes amb fulles corredisses: 

- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fix ació de la fulla, element de guia inferior, 

topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bl oqueig  de la fulla i accessoris 

- El sistema de tanca ha de ser d'un punt. 

 Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents: 

- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i  compàs oscilobatent, tanca, manubri i 

accessoris. 

- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o si s punts, en funció de les dimensions de la 

fulla. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu 

defecte els que determini la DF. 

La superfície de les ferramentes no ha de tenir def ectes. 

El funcionament de tots els mecanismes ha de ser su au i continu. 

La superfície de la pala de les frontisses ha de se r plana. Ha de tenir forats aixamfranats 

que permetin allotjar el cap del cargol de fixació.  

Toleràncies: 

- Dimensions nominals:  ± 1 mm 

 FRONTISSES D’UN SOL EIX 

Les frontisses d’un sol eix es designen o classifiq uen d’acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-

EN 1935): 

-.Categoria de servei (primer dígit) 

     - Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de porte s i o finestres d’ús domèstic cuidat, baixa 

freqüència d’ús)  

     - Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes am b freqüència mitja d’ús) 

     - Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elev ada freqüència d’ús pel pú blic o per 

altres persones poc incentivades per a parar atenci ó, és a dir, allà a on existeixi un risc 

d’accident o mal ús) 

     Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes q ue poden tenir ús violent) 

- Durabilitat segons la freqüència d’ús i la massa màxima de l’ element amb frontisses (segon 

dígit) 

     - Frontisses destinades a ésser usades només e n finestres que s’assagen fins: 

          -  Grau 3: 10.000 cicles 

          -  Grau 4: 25.000 cicles 

     - Frontisses destinades a ésser usades en port es que s’assagen fins: 

          - Grau 4: 25 000 cicles 

          - Grau 7: 200.000 cicles 

- Massa de la porta d’assaig (tercer dígit) 

     - Grau 0 : 10 kg 
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     - Grau 1:  20 kg 

     - Grau 2:  40 kg 

     - Grau 3:  60 kg 

     - Grau 4:  80 kg 

     - Grau 5:  100 kg 

     - Grau 6:  120 kg 

     - Grau 7:  160 kg 

- Aptitud per a us en portes de compartimentació al  foc /fum (quart dígit) 

     - Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts  de portes resistents al foc/fum. 

     - Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes 

portes veure UNE-EN 1634-1) 

- Seguretat de persones (cinquè dígit): 

     -Totes les frontisses han de ser de grau 1 com plint els requisits de seguretat per l’ús. 

- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d’acord am b UNE-EN 1670: 

     - Grau 0:  Sense resistència definida a la cor rosió 

     - Grau 1: resistència mitja 

     - Grau 2: resistència moderada 

     - Grau 3: resistència alta 

     - Grau 4: resistència molt alta 

- Seguretat de bens / resistència a la efracció (se tè dígit): 

      - Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conj unts de portes resistents a la efracció. 

     - Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts  de portes resistents a la efracció 

- Grau de la frontissa (vuitè dígit): 

     - Hi ha catorze graus depenent de la combinatò ria de les anteriors classificacions. 

Les frontisses d’un sol eix fabricades d’acord a mb  la UNE-EN-1935 instal·lades en portes 

tallafoc i/o de control de fums o portes de tancame nt de vies d’evacuació han d’anar marcades 

amb els següents elements: 

     - identificació, nom fabricant o marca comerci al 

     - grau de la frontissa 

     - número d’aquesta norma europea 

L’embalatge de les frontisses d’ un sol eix ha de m ostrar clarament amb etiqueta exterior la 

classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del 

fabricant. 

En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s’indicarà: 

     - L:  Frontisses per a portes i finestres  que  obren en sentit horari. 

     - R:  Frontisses per a portes i finestres  que  obren en sentit antihorari 

La documentació tècnica o l’embalatge pot portar re comanacions per lubrificar les frontisses 

en la instal·lació  o en servei. 

PANYS I PESTELLS: 

Els panys i pestells es designen o classifiquen d’a cord amb uns codis d’11 dígits (UNE-EN 

12209): 

- Categoria d’ús ( primer dígit): 

     - Grau 1 :  Ús per a persones amb gran incenti u per a ésser curoses.  

     - Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 

     - Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu pe r ésser curoses, alta probabilitat de mal 

ús. 

- Durabilitat: (segon dígit) 

     - Grau A:  50.000 cicles d’assaig i sense càrr ega sobre picaporta. 

     - Grau B:  100.000 cicles d’assaig i sense càr rega sobre picaporta. 

     - Grau C:  200.000 cicles d’assaig i sense càr rega sobre picaporta 

     - Grau F:  50.000 cicles d’assaig i càrrega de  10 N sobre picaporta 

     - Grau G:  100.000 cicles d’assaig i càrrega d e 10 N sobre picaporta 

     - Grau H:  200.000 cicles d’assaig i càrrega d e 10 N sobre picaporta 

     - Grau L:  100.000 cicles d’assaig i càrrega 2 5 N sobre picaporta 
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     - Grau M:  200.000 cicles d’assaig i càrrega d e 25 N sobre picaporta 

     - Grau R:  100.000 cicles d’assaig i càrrega d e 50 N sobre picaporta 

     - Grau S:  200.000 cicles d’assaig i càrrega d e 50 N sobre picaporta 

     - Grau W:  100.000 cicles d’assaig i càrrega d e 120 N sobre picaporta 

     - Grau X:  200.000 cicles d’assaig i càrrega d e 120 N sobre picaporta 

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dí git) 

     - Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

     - Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

     - Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especi ficat pel fabricant i força de tancament 

<=50 N 

     - Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

     - Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

     - Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o espe cificat pel fabricant i força de tancament 

<=25 N 

     - Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

     - Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

     - Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especi ficat pel fabricant i força de tancament 

<=15 N  

- Aptitud per a l’ús de portes tallafoc i/o estanqu es al fum ( quart dígit): 

     - Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 

     - Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en port es tallafoc i/o estanques al fum. 

- Seguretat de persones (cinquè dígit): 

     - Grau 0:  sense requisits de seguretat. 

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sis è dígit): 

     - Grau 0:  Sense requisits de resistència a la  corrosió i sense requisit de temperatura. 

     - Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i s ense requisit de temperatura. 

     - Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

     - Grau C: Alta resistència a la corrosió i sen se requisit de temperatura. 

     - Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

     - Grau E: Moderada resistència a la corrosió i  requisit de temperatura de -20C a +80C 

     - Grau F: Alta resistència a la corrosió i req uisit de temperatura de -20C a +80C 

     - Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C. 

- Seguretat de bens i resistència a la perforació ( setè dígit): 

     - Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistènci a a la perforació 

     - Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència  a la perforació  

     - Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació  

     - Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a  la perforació 

     - Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a l a perforació 

     - Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistèn cia a la perforació 

     - Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistènci a a la perforació 

- Camp d’apliació de la porta (vuitè dígit): 

     - Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d’aplicació. 

     - Grau B:  Porta encastada i batent 

     - Grau C:  Porta encastada i corredissa 

     - Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacio ns d’aplicació 

     - Grau E:  Porta sobreposada i batent 

     - Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 

     - Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d ’aplicació 

     - Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada  

     - Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l’i nterior. 

     - Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejad a des del interior 

     - Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloqu ejada des del interior 

     - Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquej ada des del interior 

     - Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i blo quejada des del interior 
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     - Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 

     - Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al in terior i bloquejada des del interior 

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)  

     - Grau 0:  No aplicable 

     - Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 

     - Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàti c 

     - Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual a mb bloqueig intermedi 

     - Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 

     - Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 

     - Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 

     - Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 

     - Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic  

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit): 

     - Grau 0: Pany sense nueca 

     - Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de  retorn 

     - Grau 2: Pany per a maneta sense molla de ret orn 

     - Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de re torn per a ús sever 

     - Grau 4: Pany per a maneta sense molla de ret orn i ús sever especificat pel fabricant 

- Requisits d’identificació de la clau (onzè dígit) : 

     - Grau 0: Sense requisit 

     - Grau A:  Mínim tres elements retenidors 

     - Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 

     - Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb  nombre extens de combinacions efectives. 

     - Grau D:  Mínim sis elements retenidors 

     - Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 

     - Grau F:  Mínim set elements retenidors 

     - Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 

     - Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb  nombre extens de combinacions efectives 

En l’etiqueta o embalatge ha d’indicar-se el nom de l fabricant o marca registrada, la 

identificació  clara del producte, la classificació  i el número de la norma europea (UNE-EN 

12209). 

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 

 Dispositius de tancament controlat de portes baten ts; aquests dispositius poden anar 

col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una 

codificació de sis dígits: 

- Categoria d’ús (primer dígit) 

     - Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d’obertura 105 graus. 

     - Grau 4: permet tancament des d’un angle d’ob ertura de 180 graus. 

- Durabilitat (segon dígit) 

     - Grau 8: 500.000 cicles d’assaig  

- Força del tancaportes (tercer dígit) 

      - Hi ha set nivells de força que contemplen l ’amplaria de la porta, massa, moments 

d’obertura, moment de tancament i rendiment del tan caportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154. 

- Aptitud per a la utilització sobre portes resiste nts al foc i/o estanques al fum (quart 

dígit) 

     - Grau 0: No apte per a l’ús de portes tallafo c/estanques al fum. 

     - Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum. 

- Seguretat (cinquè dígit): 

     - Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer  el requisit essencial de seguretat en la 

utilització. 

- Resistència a la corrosió (sisè dígit): 

     - Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 

     - Grau 1:  Dèbil resistència 

     - Grau 2:  Resistència mitja 
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     - Grau 3:  Resistència elevada 

     - Grau 4: .Resistència molt elevada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

FRONTISSES D’UN SOL EIX 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

     -  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del  fabricant i Certificat de conformitat CE 

del producte 

En l’embalatge o/i documentació que acompanya el pr oducte  ha de portar en un lloc visible el 

marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1 630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol que a més haurà d’anar acompanyat de l a següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certific ació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar e l marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935:2001 

- La designació i informació de les prestacions (8 dígits) 

PANYS I PESTELLS: 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

     -  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del  fabricant i Certificat de conformitat CE 

del producte 

En l’embalatge o/i documentació que acompanya el pr oducte  ha de portar en un lloc visible el 

marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1 630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol que a 

més haurà d’anar acompanyat de la següent informaci ó: 

- Número d’identificació de l’organisme de certific ació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar e l marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209:2003 

- La designació i informació de les prestacions (11  dígits) 

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

     -  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del  fabricant i Certificat de conformitat CE 

del producte 

En l’embalatge o/i documentació  que acompanya el p roducte ha de portar en un lloc visible el 

marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1 630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol que a més haurà d’ anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certific ació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar e l marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154:2003 

- La designació i informació de les prestacions (6 dígits) 
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rque arribi a l'obra en les condicions 

exigides. 

Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'h umitat i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

FRONTISSES D’UN SOL EIX 

UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisa gras de un solo eje. Requisitos y métodos 

de ensayo. 

PANYS I PESTELLS: 

UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerrad uras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 

cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensay o. 

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 

UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Disp ositivos de cierre controlado de puertas. 

Requisitos y métodos de ensayo. 

 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES I ÀMPITS 
BB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB12UV02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 

S'han considerat els tipus de baranes següents: 

- De perfils buits d'acer 

 - De perfils IPN 

 BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes s uperficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han d e complir el que s'especifica a la 

documentació tècnica del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per  arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en e l cas que el perfil tingui plecs fets 

especialment per a allotjar les femelles dels cargo ls. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no so lidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 

sotmesos a les condicions de carga més desfavorable s, la fletxa sigui < L/250. 

La disposició dels barrots serà de tal manera que n o ha de permetre el pas a cap punt, d'una 

esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 

Els muntants han de portar incorporats els disposit ius d'ancoratge previstos al projecte. 

Toleràncies: 

- Llargària del perfil:  ± 1 mm 

 - Secció del perfil:  ± 2,5% 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Torsió del perfil:  ± 1°/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 
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 BARANES DE PERFILS IPN: 

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en 

calent. 

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser l es especificades en el projecte. 

Les superfícies dels perfils han de ser llises, uni formes i sense defectes superficials. 

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la  seva llargària. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homoge ni i sense discontinuïtats a la capa de 

zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, ce ndres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 

galvanitzar. 

 Tipus d'acer:  S275JR 

Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra amb les condicions 

exigides i amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els fo cus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

BARANES DE PERFILS IPN: 

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de  portar gravades en relleu les sigles del 

fabricant i el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els fo cus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC151D11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Vidre format per varies llunes unides per calandrat ge i fusió en autoclau d'una làmina de 

butiral de polivinil intercalada, capaç  de proporc ionar una protecció contra atacs manuals o 

de projectils. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les llunes que formen el vidre no han de tenir defe ctes superficials (de planimetria a les 

llunes no trempades, de paral·lelisme  en les seves  cares, d'ondulacions, d'incrustacions, 

ratlles, esquerdes, etc.). 
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No ha de tenir defectes en la massa detectables a s imple vista (d'homogeneïtat, de 

vitrificació , de recuita, inclusions gasoses, etc. ). 

El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni ta ques produïdes per l'adherència deficient 

de les parts components. 

Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 

 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT: 

Ha d'estar homologat segons la "ORDEN de 13 de marz o de 1986" com a resistent a l'impacte 

manual amb la categoria indicada (A o B). 

Resistència a l'impacte (assaigs segons ORDEN 13/3/ 1986): 

- Categoria A: 

     - Impacte no concentrat d'energia alta:  Ha de  complir 

- Categoria B: 

     - Impacte no concentrat d'energia alta:  Ha de  complir 

     - Impacte concentrat d'energia baixa:  Ha de c omplir 

     - Impacte concentrat d'energia alta:  Ha de co mplir 

     - Impacte de pedra i "coctel molotov":  Ha de complir 

     - Assaig d'ebullició:  Ha de complir 

VIDRE AMB UNA LLUNA TREMPADA: 

Toleràncies: 

- Planor de la lluna trempada: 

     - Superfície <= 0,5 m2:  ± 2 mm/m 

     - Superfície > 0,5 m2:  ± 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques. 

Si el material ha de ser component de les obertures  del tancament exterior d’un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 

- Factor solar 

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniq ues (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 

contra les accions quími ques (impressions i altera cions d'adherència entre les llunes i la 

làmina de butiral de polivinil, produïdes per la hu mitat). 

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a mà xim i amb un pendent del 6% respecte de 

la vertical. 

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjança nt intercaladors i recolzat sobre 

travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra,  amidada segons les especificacions de la 

DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions d'ac ord amb els criteris següents: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/u nitat 

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas  que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran  de obligado cumplimiento las 

especificaciones técnicas de los tipos de blindajes  transparentes o translúcidos para su 

homologación por el Ministerio de Industria y Energ ía. 
 
 
BC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VI DRE LAMINAR DE SEGURETAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC1F1A31,BC1F1A33. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Vidre aïllant format per una lluna i un vidre lamin ar que formen cambra estanca d'aire 

deshidratat, separades mitjanç ant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a 

l'interior, amb segellat perimetral de butil i caut xú de polisulfur. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El vidre lamina r ha d'estar homologat d'acord amb la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a 

resistent a l'impacte manual amb el nivell indicat.  

Les llunes que formen el vidre no han de tenir defe ctes superficials (de planimetria a les 

llunes no trempades, de paral·lelisme  en les seves  cares, d'ondulacions, d'incrustacions, 

ratlles, esquerdes, etc.). 

No ha de tenir defectes en la massa detectables a s imple vista (d'homogeneïtat, de 

vitrificació , de recuita, inclusions gasoses, etc. ). 

El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni ta ques produïdes per l'adherència deficient 

de les parts components. 

El vidre aïllant acabat no ha de tenir cap defecte que pugui afectar l'aïllament. 

Coeficient de transmissió tèrmica: 

- Cambra d’aire de gruix 6 mm:  <= 3,37 (W/m2 K) 

- Cambra d’aire de gruix 8 mm:  <= 3,26 (W/m2 K) 

- Cambra d’aire de gruix 12 mm:  <= 3,02 (W/m2 K) 

Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 

 Toleràncies: 

- Gruix lluna: 

     - Gruix 4-6 mm:  ± 0,2 mm 

- Gruix de la cambra d'aire: 

     - Gruix cambra 4-6 mm:  ± 0,2 mm 

     - Gruix cambra 8 mm:  ± 0,3 mm 

     - Gruix cambra 12 mm:  ± 0,4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques. 

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecà ni ques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 

contra les accions químiques (impressions i alterac ions d'adherència entre els components del 

vidre de seguretat, produïdes per la humitat). 

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a mà xim i amb un pendent del 6% respecte de 

la vertical. 

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjança nt intercaladors i recolzat sobre 

travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra,  amidada segons les especificacions de la 

DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions d'ac ord amb els criteris següents: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/u nitat 

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas  que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran  de obligado cumplimiento las 

especificaciones técnicas de los tipos de blindajes  transparentes o translúcidos para su 

homologación por el Ministerio de Industria y Energ ía. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D' AIGÜES RESIDUALS 
BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD13129B,BD13139B,BD13159B,BD13169B,BD13179B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacu ació d’aigües pluvials i residuals dins 
dels edificis. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fab ricat segons norma UNE-EN 1329 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada,  fabricat segons norma UNE-EN 1453 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret ma ssissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451 

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret trica pa 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característique s del material que composen els tubs i 
accessoris, així com les característiques generals,  geomètriques, mecàniques i físiques dels 
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si  és el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser l lisa i neta. No ha de tenir defectes 
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme . 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en u n tall perpendicular a l’eix. 

El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar el s tubs: 

- “B” codi per a àrea d’aplicació dels components u tilitzats per sobre del sòl en el interior 

de l’edifici o per a components a l’exterior de l’e difici fixats a la paret. 

- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a me nys d’1m de l’edifici i on els tubs i 

accessoris estan enterrats i connectats als sisteme s d’evacuació d’aigües residuals de 

l’edifici.  
- “BD” codi per a àrea d’aplicació B i D 
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa cor responent a interval d’1 m. El marcatge ha 
de ser llegible després de l’emmagatzematge, exposi ció a la intempèrie, instal·lació i posada 
a l’obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissu res, disminució del gruix mínim de les 
parets, etc.). 

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent i nformació: 

- Número de la norma (si en té d’obligat compliment ) 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Gruix mínim de paret 

- Material 

- Codi de l’àrea d’aplicació 

- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD) 

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació  i identificador del lloc de fabricació 

- Prestacions en clima fred 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 

Material del tub està format per PVC al que s’afege ixen additius necessaris per a facilitar la 

fabricació dels components d’acord amb els requisit s de la norma UNE-EN 1329-1 

Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
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     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix parets: 
     - àrea d’aplicació B 
          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm  
          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
          - 180:  3,6 a 4,2mm 
          - 200:  3,9 a 4,5mm 
          - 250:  4,9 a 5,6mm 
          - 315:  6,2 a 7,1mm 
     - àrea d’aplicació BD 
          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125:  3,2 a 3,8mm 
          - 140:  3,5 a 4,1 mm 
          - 160:  4,0 a 4,6 mm 
          - 180:  4,4 a 5,0 mm 
          - 200:  4,9 a 5,6 mm 
          - 250:  6,2 a 7,1 mm 
          - 315:  7,7 a 8,7 mm 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
Han d’estar formats per una capa interna i altre ex terna, llises, de PVC-U, compacte, entre 
les que s’ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d’acord amb els 
requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interio r dels edificis, àrea d’aplicació B 

Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
-  Gruix total de la paret: 
     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
     - 180:  3,6 a 4,2mm 
     - 200:  3,9 a 4,5mm 
     - 250:  4,9 a 5,6mm 
     - 315:  6,2 a 7,1mm 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
El compost que forma els tubs està construït de mat erial a base de PP (polímer o copolímer) al 
que se li afegeixen additius necessaris per a facil itar la fabricació dels components, d’acord 
amb UNE-EN 1451-1. 

Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
     - 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
     - 160:  0 a 0,5mm 
     - 200:  0 a 0,6mm 
     - 250:  0 a 0,8mm 
     - 315:  0 a 1,0 mm 
-  Gruix paret: 
     - Es variable segons diàmetre i sèrie del tub.  UNE-EN 1451-1 

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 

Toleràncies: 

Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitu d les especificarà el fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques. 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre sup erfícies planes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el inte rior de la estruct.de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 1: Especif. para tubos,accesorios 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en mate riales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 

de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Requisitos para los tubos y el sistema. 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 

UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el inte rior de la estructura de los edificios. 

Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 

*UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el inte rior de la estructura de los edificios. 

Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD51 - BUNERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD515MX0,BD511110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a la formació d'elements que tenen co m a finalitat la conducció i evacuació de 

l'aigua de coberta. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bunera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid,  extruït, sense plastificants, amb 

accessoris i peces de muntatge 

- Bunera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm 

- Bunera de goma termoplàstica i additius especials  i tots els accessoris de muntatge. La 

bunera de paret té una boca d'entrada formant angle  

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desp reniments del recobriment. 

Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m 2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

PEÇA DE PVC RÍGID: 

Ha de tenir un color uniforme en tota la seva super fície. 

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres d efectes superficials. 

Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 

Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2  

Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80 % 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 

Comportament amb la calor. Variació longitudinal (U NE 53-114):  <= 5% 

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingi ble 
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Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10 % 

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicle s 

Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 

Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 

BUNERA DE PVC RÍGID AMB TAPA: 

La tapa ha d'anar fixada al cos de la bunera amb ca rgols protegits contra l'oxidació. 

La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament. 

Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2 

Toleràncies: 
- Diàmetre de la tapa: 
     - Diàmetre 110 – 125 mm:  ± 1 mm 
     - Diàmetre 160 – 200 mm:  ± 2 mm 

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 

La bunera ha de dur una plataforma de base al volta nt de la boca d'entrada, amb relleus per a 

evitar el retorn de l'aigua. 

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres d efectes superficials. 

La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bunera. 

Llargària: 

- Bunera:  33 cm 

- Bunera de paret:  34,5 cm 

BUNERA DE FOSA: 

Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la  boca d'entrada, amb relleus per a evitar 

el retorn de l'aigua. 

Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafi t en vetes fines repartides uniformement. 

No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes frede s, ni inclusions de sorra, ni bombolles o 

esquerdes, ni d'altres defectes. 

L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn. 

El recobriment ha de ser homogeni i continu en tota  la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desp reniments del recobriment. 

La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.  

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndric a (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 

Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 

Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BUNERA O MANIGUET: 

Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades.  Han de portar gravada la marca del 

fabricant. 

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits  contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la u niformidad de los recubrimientos 

galvanizados, aplicados a materiales manufacturados  de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Caracterí sticas y métodos de ensayo. 

PECES DE FOSA: 

*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, característi cas y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas. 
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*ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron. 

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍG ID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejamen t. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de PVC de formació helicoïdal per a claveguer es i col.lectors 

- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 

- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 

- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejame nt sense pressió 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha d e tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 

Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb l es vores conformades. La unió de la banda 

ha d'estar soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. 

La cara exterior del tub ha de ser nervada. 

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sens e deformacions les càrregues interiors i 

exteriors que rebrà quan estigui en servei. 

Característiques de la banda de PVC: 

- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millo nèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 

- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 

- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 

- Allargament a la rotura: >= 80% 

- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 

- Opacitat: 0,2% 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 

L’aspecte de la superfície interna i externa dels t ubs ha d’ésser llisa, neta i exempta de 

fissures, cavitats, i d’altres defectes superficial s. El material no pot contenir cap impuresa 

visible sense augment. 

El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 

La paret del tub ha de ser opac. 

Característiques mecàniques: 

- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452- 2. 

- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE -EN 1452-2. 

Característiques físiques: 

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN 727 

-  Retracció longitudinal:  <= 5% d’acord amb assai g UNE-EN 743. 

- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en  cap punt de la superfície de la proveta 

d’acord amb assaig UNE-EN 580. 

Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar con formes a UNE-EN 1452-2. 

Els elements han d’anar marcats o impresos directam ent sobre el tub a intervals d’1m. de forma 

que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, expo sició a l’intempèrie i instal.lació, i 

mantenir-se llegible durant la vida del producte. E l marcat no pot produir fissures o defectes 

que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del  tub. 
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El tub ha d’anar marcat amb la següent informació c om a mínim: 

-  Número normativa ( UNE-EN 1456-1) 

-  Nom i/o marca comercial 

-  Material (PVC-U) 

-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 

-  Pressió nominal  

- Informació del fabricant (període de fabricació i  nom o codi de la ciutat de fabricació si 

el fabricant produeix en diferents ciutats). 

- Número de la línia d’extrusió 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: 

   - 25-32-40-50:  0,2mm. 

   - 63-75-90:  0,3mm. 

   - 110-125:  0,4mm. 

   - 140-160:  0,5 mm 

   - 180-200:  0,6 mm 

   - 225:  0,7 mm 

   - 250:  0,8 mm 

   - 280:  0,9 mm 

   - 315: 1,0 mm 

   - 355: 1,1 mm 

   - 400: 1,2mm 

   - 450:  1,4mm 

   - 500:  1,5 mm 

   - 560:  1,7 mm 

   - 630:  1,9 mm 

   - 710-800-900-1000: 2,0 mm 

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i  la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 

- Longitud i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1  i UNE-EN 1452-2 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 

L’aspecte de la superfície interna i externa dels t ubs ha d’ésser llisa, neta i exempta de 

fissures, cavitats, i d’altres defectes superficial s. El material no pot contenir cap impuresa 

visible sense augment. 

Aquests tubs es col.locaran d’acord amb un codi d’a plicació: 

- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a me nys d’1m de l’edifici i on els tubs i 

accessoris estan enterrats i connectats als sisteme s d’evacuació d’aigües residuals de 

d’edifici.  

- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a mé s d’1m de l’edifici al que es connecta el 

sistema de canalització enterrada. 

Característiques mecàniques: 

- Resistència a l’impacte: d’acord amb assatjos esp ecificats en UNE-EN 1401-1 

Característiques físiques: 

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727 

- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord am b assaig UNE-EN 743 

- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en  cap punt de la superfície de la proveta 

d’acord amb assaig UNE-EN 580. 

Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar con formes a UNE-EN 1401-1. 

Els elements han d’anar marcats o impresos directam ent sobre el tub de forma que sigui 

llegible després d’emmagatzemar-los, en exposició a  l’intempèrie i en la instal.lació, i 

mantenir-se llegible durant la vida del producte. E l marcat no pot produir fissures o defectes 

que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del  tub. 

El tub ha d’anar marcat amb la següent informació c om a mínim: 

-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 

-  Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 
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-  Nom i/o marca comercial 

-  Dimensió nominal 

-  Gruix mínim de la paret o SDR 

-  Material (PVC-U) 

-  Rigidesa anular nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i  nom o codi de la ciutat de fabricació si 

el fabricant produeix en diferents ciutats. 

- Prestacions en clima fred (si és el cas) 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: 

   - 110-125:  0,3mm. 

   - 160:  0,4 mm 

   - 200-250:  0,5 mm 

   - 315:  0,6 mm 

   - 355-400:  0,7 mm 

   - 450: 0,8 mm 

   - 500: 0,9 mm 

   - 630: 1,1 mm 

   - 710:  1,2mm 

   - 800:  1,3 mm 

   - 900:  1,5 mm 

   - 1000: 1,6 mm 

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i  la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 

1401-1 

- Longitud útil o efectiva no ha d’ésser inferior a  la declarada pel fabricant.  

- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a 

l’eix del tub. d’acord amb UNE-EN 1401-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'ob ra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels  raigs solars i ben ventilats. S'han 

d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre sup erfícies planes, s'han de capicular les 

esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de 

separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m . 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNI Ó ENCOLADA DE DN > 315 MM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para saneamiento enterrado 

o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no pla stificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para conducción de agua. 

Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 2: Tubos 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastifica do (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema. 

TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXAN TS DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3B200,BDW3B300,BDW3B500,BDW3B600,BDW3B700. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccio ns, etc.) i d'elements especials (materials 

per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC -U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC -U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galva nitzada amb unió plegada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característique s físiques, mecàniques i dimensionals, han 

de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer  disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries p er a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

*UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 

de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Requisitos para los tubos y el sistema. 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el inte rior de la estruct.de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 1: Especif. para tubos,accesorios 

*UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para saneamiento 

enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 

*UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para saneamiento 

enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vini lo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUAS SOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3B200,BDY3B300,BDY3B500,BDY3B600,BDY3B700. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccio ns, etc.) i d'elements especials (materials 

per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC -U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC -U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galva nitzada amb unió plegada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característique s físiques, mecàniques i dimensionals, han 

de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer  disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries p er a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

*UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 

de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Requisitos para los tubos y el sistema. 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el inte rior de la estruct.de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 1: Especif. para tubos,accesorios 

*UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para saneamiento 

enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 

*UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para saneamiento 

enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vini lo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF21 - Familia F21 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF21B200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre  comprès entre 1/8" i 6". 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar am b un tall perpendicular a l'eix i sense 

relleus. 

La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerd es, ni ratats. Es poden admetre lleugers 

rebliments, depressions o estries pròpies del procé s de fabricació, sempre que la seva 

fondària sigui menor o igual a l'especificada en le s taules de característiques dimensionals i 

toleràncies. 

Característiques dimensionals: 
┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tub  │  Fondària    │Diàmetre │  Gruix   │ Llargària  │ 
│      │   màxima     │exterior │  paret   │            │ 
│      │irregularitat │ teòric  │(DIN 2440) │            │ 
│      │    (mm)      │  (mm)   │  (mm)    │   (mm)     │ 
│──────│──────────────│─────────│──────────│────────────│ 
│ 1/8" │    0,25      │  10,2   │    2     │            │ 
│ 1/4" │    0,30      │  13,5   │  2,35    │            │ 
│ 3/8" │    0,30      │  17,2   │  2,35    │            │ 
│ 1/2" │    0,30      │  21,3   │  2,65    │            │ 
│ 3/4" │    0,30      │  26,9   │  2,65    │            │ 
│  1"  │    0,40      │  33,7   │  3,25    │            │ 
│1"1/4 │    0,40      │  42,4   │  3,25    │   4 - 8    │ 
│1"1/2 │    0,40      │  48,3   │  3,25    │            │ 
│  2"  │    0,50      │  60,3   │  3,65    │            │ 
│2"1/2 │    0,50      │  76,1   │  3,65    │            │ 
│  3"  │    0,50      │  88,9   │  4,05    │            │ 
│  4"  │    0,60      │ 114,3   │  4,50    │            │ 
│  5"  │    0,60      │ 139,7   │  4,85    │            │ 
│  6"  │    0,60      │ 165,1   │  4,85    │            │ 
└───────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les superfícies interior i exterior han d'estar tot alment galvanitzades, de color uniforme 

gris platejat, semibrillant i sense taques, punts o xidats, regalims de bany ni exfoliacions. 

La galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en ban y calent de zinc. 

Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 

Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):  >= 32 ba r 

Toleràncies: 

- Toleràncies dimensionals: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tub  │Diàmetre │  Gruix    │  Ovalitat    │Excentricitat │Llargària  │ 
│      │exterior │  paret    │              │(gruix mínim  │           │ 
│      │ teòric  │           │              │   puntual)   │           │ 
│      │  (mm)   │  (mm)     │              │    (mm)      │  (mm)     │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │         │sense límit │              │              │           │ 
│ 1/8" │ ± 0,4   │  - 0,25   │  9,8 - 10,6  │   >=1,75     │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,5   │sense límit │              │              │           │ 
│ 1/4" │ - 0,3   │  - 0,3    │ 13,2 - 14    │   >=2        │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,3   │sense límit │              │              │           │ 
│ 3/8" │ - 0,5   │  - 0,3    │ 16,7 - 17,5  │   >=2        │   6%      │ 
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│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,5   │sense límit │              │              │           │ 
│ 1/2" │ - 0,3   │  - 0,3    │   21 - 21,8  │   >=2,3      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │         │sense límit │              │              │           │ 
│ 3/4" │ ± 0,4   │  - 0,3    │ 26,5 - 27,3  │   >=2,3      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,5   │sense límit │              │              │           │ 
│  1"  │ - 0,4   │  - 0,4    │ 33,3 - 34,2  │   >=2,8      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,5   │sense límit │              │              │           │ 
│1"1/4 │ - 0,4   │  - 0,4    │   42 - 42,9  │   >=2,8      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,5   │sense límit │              │              │           │ 
│1"1/2 │ - 0,4   │  - 0,4    │ 47,9 - 48,8  │   >=2,8      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,5   │sense límit │              │              │           │ 
│  2"  │ - 0,6   │  - 0,5    │ 59,7 - 60,8  │   >=3,2      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,5   │sense límit │              │              │           │ 
│2"1/2 │ - 0,8   │  - 0,5    │ 75,3 - 76,6  │   >=3,2      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,6   │sense límit │              │              │           │ 
│  3"  │ - 0,9   │  - 0,5    │   88 - 89,5  │   >=3,5      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,7   │sense límit │              │              │           │ 
│  4"  │ - 1,2   │  - 0,6    │113,1 - 115   │   >=4        │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 1,1   │sense límit │              │              │           │ 
│  5"  │ - 1,2   │  - 0,6    │138,5 - 140,8 │   >=4,2      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 1,4   │sense límit │              │              │           │ 
│  6"  │ - 1,2   │  - 0,6    │163,9 - 166,5 │   >=4,2      │   6%      │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: No hi ha condicions específiques d e subministrament. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. S'han d'apilar horitzontalment i 

paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable  for screwing. 
 
 
BFB4 - Familia FB4 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB46551,BFB48751,BFB4A951. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid, injectat, de polietilé reticulat (EPR) p er a conduccions d'aigua freda i calenta a 
pressió, per a col.locar encastat. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha d e tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàme tre exterior del tub. 
Els junts han de ser estancs segons els assajos pre scrits a la UNE-EN ISO 15875-2. 

Han de complir la legislació sanitària vigent. 
Han de superar els assajos de resistència a l'impac te, a la tracció i de pressió interna 
descrits a la EN ISO 15875. 
El grau de reticulació ha de ser el determinat al p rocés d'assaig descrit a la norma EN ISO 
15875. 
El comportament front la calor (variacions en senti t longitudinal) han de ser les determinades 
al procés d'assaig descrit a la norma EN ISO 15875.  

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m,  de forma indeleble i ben visible les dades 

següents: 

- Referència a la norma EN 15875 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre exterior nominal x gruix de la paret nom inal (en mm) 

- Classe de dimensió del tub segons la norma EN 158 75 

- Referència del material i sistema de reticulació 

     - PE-Xa material reticulat per peròxid 

     - PE-Xb material reticulat per silà 

     - PE-Xc material reticulat per radiació d’elec trons 

     - PE-Xd material reticulat per azo 

- Classe d’aplicació combinada amb la pressió de di sseny segons la norma EN 15875 

- Opacitat (si es declara pel fabricant) 

- Informació del fabricant per possibilitar la traç abilitat 

Toleràncies: 
- Gruix de la paret: 
+---------------------------------------+ 
¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància  ¦ 
¦         (mm)            ¦             ¦ 
¦-------------------------¦             ¦ 
¦ superior a ¦   fins a   ¦    (mm)     ¦ 
¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦    1,0     ¦    2,0     ¦     0,3     ¦ 
¦    2,0     ¦    3,0     ¦     0,4     ¦ 
¦    3,0     ¦    4,0     ¦     0,5     ¦ 
¦    4,0     ¦    5,0     ¦     0,6     ¦ 
¦            ¦            ¦             ¦ 
¦    5,0     ¦    6,0     ¦     0,7     ¦ 
¦    6,0     ¦    7,0     ¦     0,8     ¦ 
¦    7,0     ¦    8,0     ¦     0,9     ¦ 
¦    8,0     ¦    9,0     ¦     1,1     ¦ 
¦            ¦            ¦             ¦ 
¦    9,0     ¦   10,0     ¦     1,2     ¦ 
¦   10,0     ¦   11,0     ¦     1,3     ¦ 
¦   11,0     ¦   12,0     ¦     1,4     ¦ 
¦   12,0     ¦   13,0     ¦     1,5     ¦ 
¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   13,0     ¦   14,0     ¦     1,6     ¦ 
¦   14,0     ¦   15,0     ¦     1,7     ¦ 
¦   15,0     ¦   16,0     ¦     1,8     ¦ 
¦   16,0     ¦   17,0     ¦     1,9     ¦ 
+---------------------------------------+ 
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El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el 
mateix gruix nominal. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits d e cops i dels raigs solars, amb les 

següents dades al paquet o a l'albarà: 

- Denominació del producte 

- Contingut net 

- Nom del fabricant o raó social 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels  raigs solars i ben ventilats. S'han 

d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre sup erfícies planes, s'han de capicular les 

esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de 

separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m . 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN ISO 15875-1:2004 Sistemas de canalización en  materiales plásticos para instalaciones de 

agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X) . Parte 1: Generalidades. (ISO 15875-

1:2003). 

UNE-EN ISO 15875-2:2004 Sistemas de canalización en  materiales plásticos para insttalaciones 

de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE -X) . Parte 2: Tubos. (ISO 15875-2:2003) 
 
 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA,  REG I APARELLS SANITARIS 
BJ1 - APARELLS SANITARIS 
BJ12 - PLATS DE DUTXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ12B71Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Plat de dutxa per a encastar o per a montar superfi cialment. 

S'han considerat els materials següents: 

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esm alt ceràmic, unit íntimament al suport 

 - Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de  color blanc, unit íntimament al suport 

 - Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt cer àmic i un acabat superficial ceràmic, unit 

íntimament al suport 

- De  resina  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Cal que sigui impermeable. 

La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es cons idera superfície visible la part de la peça 

que en posició instal·lada, é s observable per una persona dreta a un metre de distància. 

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com 

ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 

Les superficies han de ser llises i continues. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguà s, de tal manera que permeti el buidat complert, 

sense que es produeixin embasaments. 
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L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions p er a la presa de terra. 

Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de 

correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN  695. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Característiques físico-químiques d’aparells sanita ris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor  

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillant or 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brill antor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o 

esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0 ,75% pes mostra 

- Resistència a les càrregues estàtiques:  1.500 N 

Toleràncies: 

- Dimensions:  - 10 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i la intempèrie. S'han de col·locar en 

posició vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Esp ecificaciones técnicas. 

* UNE-EN 251:1992 Recibidores de ducha. Cotas de co nexión. 
 
 
BJ13 - LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ13B113. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Lavabo per encastar, amb suport mural o amb suport de peu. 

S'han considerat els materials següents: 

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esm alt ceràmic, unit íntimament al suport 

- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 

- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt cerà mic i un acabat superficial ceràmic, unit 

íntimament al suport 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

Cal que sigui impermeable. 

La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es cons idera superfície visible la part de la peça 

que en posició instal·lada, és observable per una p ersona dreta a un metre de distància. 

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com 

ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 

Les superficies han de ser llises i continues. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de tenir dos orificis insinuats i un de fet, per  a la col·locació del conjunt d'aixetes. 

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desgüàs, de t al manera que permeti el buidat complert, 

sense que es produeixin embasaments. 

L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions p er a la presa de terra. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Característiques físico-químiques d’aparells sanita ris de ceràmica: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor  

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillant or 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brill antor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o 

esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0 ,75% pes mostra 

- Resistència a les càrregues estàtiques:  4.000 N 

Les característiques anteriors s'han de verificar d 'acord amb la UNE 67-001. 

Toleràncies: 

- Amplària (lavabo):  - 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i la intempèrie. S'han de col·locar en 

posició vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Espe cificaciones técnicas. 
 
 
BJ14 - INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ1401LS. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment. 

S'han considerat els materials següents: 
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- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esm alt ceràmic, unit íntimament al suport 

- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 

En funció de la col·locació els inodors poden ser: 

- Inodors murals, instal·lats en voladís separats d el terra. 

- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terr a. 

En funció d’on cauen els excrements els inodors pod en ser: 

- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l ’aigua profunda que conté la tassa 

- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó 

En funció de la composició els inodors poden ser: 

- Inodor de tanc baix , és la combinació d’un inodo r i una cisterna pera formar un conjunt 

funcional 

- Inodor monobloc, és el inodor que s’ha fabricat d ’una sola peça tassa i cisterna. 

- Inodor independent, és el inodor que pot connecta r se a una cisterna o a un fluxor. 

Els inodors es classifiquen: 

- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 

litres indistintament. 

 - Classe 2: Conjunts d’inodors que per a ésser uti litzats amb fluxor o altre dispositiu de 

descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega d e 6 litres com a màxim, o una descàrrega de 

doble comandament que combina una descàrrega de 6 l itres com a màxim i una descàrrega reduïda 

no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim. 

Hi ha dos dispositius de descàrrega: 

- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 

- Tipus C: Fluxor. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el qu e disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

Cal que sigui impermeable. 

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esma lt ni d'altres defectes a les superfícies 

llises. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'ali mentació i dos forats per a la fixació del 

seient i la tapa. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Característiques físico-químiques d’aparells sanita ris de ceràmica: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor  

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillant or 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brill antor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o 

esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0 ,75% pes mostra 

- Resistència a les càrregues estàtiques:  4.000 N 

Les característiques anteriors s'han de verificar d 'acord amb la UNE 67-001. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

Ha de portar les dades següents: 
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- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 

Ha de subministrar-se amb els elements de fixació c orresponents, seient i tapa. 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent , que acredita el marcatge CE, segons 

el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.21 de 

CTE: 

-Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabric ant. 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar aco mpanyat de la següent informació:  

- Sobre el mateix producte: 

     - Nom o marca identificativa del fabricant 

     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 9 97) 

     - Classe, volum nominal de descàrrega i dispos itiu de descàrrega 

- En la documentació comercial que acompanya el pro ducte:  

     - Nom o marca identificativa del fabricant 

    - Dos últims dígits de l’any en el que el marca t es va fixar  

     - Direcció declarada del fabricant  

     - Dues darreres xifres del any d’impressió del  marcat 

     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 9 97) 

     - Descripció del producte: nom genèric, materi al, dimensions,...  

          - Tipus d’inodor (tanc baix,monobloc, ind ependent o conjunt d’inodor) 

          - Material de que està fabricat. 

          - Classe, tipus,dispositius de descàrrega  i categoria del mecanisme de descàrrega. 

     - Informació sobre les característiques reglam entades: 

          - Capacitat d’aigua de descàrrega. 

           - Prevenció del reflux 

           - Aptitud per a la neteja 

           - Resistència a les càrregues 

           - Durabilitat 

           - Substàncies perilloses 

           - Fiabilitat de la vàlvula 

           - Estanquitat  a  l’aigua 

Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra e ls impactes i la intempèrie, en mòduls de 

dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, sepa rats amb taulons de fusta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Espe cificaciones técnicas. 

UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros co n sifón incorporado. 
 
 
BJ16 - URINARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ16B112. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Urinaris d'alimentació integrada vista o encastada.  

S'han considerat els materials següents: 

- Porcellana sanitària amb un acabat superficial d' esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
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 - Gres amb acabat superficial d'esmalt brillant, d e color blanc, unit íntimament al suport 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Cal que sigui impermeable. 

Un cop instal·lat, les superfícies visibles han d'e star esmaltades. 

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esma lt ni d'altres defectes a la seva 

superfície. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de tenir un desguàs a la base i un orifici de co nnexió per al tub d'alimentació. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Alçària del tancament hidràulic:  >= 50 mm 

 Resistència a les va riacions de temperatura (UNE 67001): No han d'aparèixer esquerdes ni 

escrostonaments 

Caracterís tiques físico-químiques (UNE 67001):  Ha  de cumplir 

Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de 

deixar senyal 

Resistència als agents químics (àcid nítric): No ha n d'aparèixer diferències de tonalitat 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 

S'ha de subministrar amb els elements de fixació mu ral i el connector per a ramal de plom quan 

sigui el cas. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Esp ecificaciones técnicas. 

* UNE 67025/1M:1991 Urinario mural sin sifón incorp orado. Cotas de conexión (Versión oficial 

EN 80/A1:1978). 
 
 
BJ18 - AIGÜERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ18LMA7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aigüeres per encastar o amb suports murals. 

S'han considerat els materials següents: 

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esm alt ceràmic, unit íntimament al suport 

 - Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de  color blanc, unit íntimament al suport 

 - Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt cer àmic i un acabat superficial ceràmic, unit 

íntimament al suport 

- Acer inoxidable de qualitat 18/8 crom-níquel, emb otida i conformada mecànicament (aigüera) 
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 En la norma UNE-EN 13310 s’anomenen les diferents possibilitats de subjecció d’ aquest 

element: 

- Aigüeres murals 

- Aigüeres de sobreposar 

- Aigüeres d’encastar 

- Aigüeres d’enrasar 

- Aigüeres sota taulell 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Cal que sigui impermeable. 

Hi ha d’haver  drenatge de l’aigua en la cubeta i z ona d’escorredor 

Han de resistir el calor sec (180 graus) sense que es produeixin canvis superficials.  

Resistir els canvis de temperatura sense que es pro dueixin canvis superficials. 

Resistir agents químics i colorants de forma que no  es mostri degradació superficial 

permanent.  

Resistència al rallat, les ralles no han de superar  0,1mm i/o la profunditat de la capa 

superior 

Resistència a l’abrasió: la capa superior no s’ha t ravessat per desgast. 

Estabilitat de càrrega; les aigüeres murals no ha d e trencar-se o deformar-se  al aplicar-se 

gradualment una càrrega de 150 kg en el centre geom ètric de la cubeta. 

Caudal del sobreeixidor >0,20l/s 

Ha de tenir durabilitat: ha de complir els requisit s de drenatge, estabilitat de cà rrega i de 

resistència anteriorment anomenats. 

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com 

ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc. 

L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les 

superfícies vistes. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguà s, de tal manera que permeti el buidat complert, 

sense que es produeixin embasaments. 

L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions p er a la presa de terra. 

Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de 

correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN  695. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

 Han de portar el marcat CE de conformitat amb el q ue disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

Característiques físico-químiques d’aparells sanita ris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor  

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillant or 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brill antor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o 

esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0 ,75% pes mostra 

- Resistència a les càrregues estàtiques:  1.500 N 

Les característiques anteriors s'han de verificar d 'acord amb la UNE 67-001. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del  fabricant 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar aco mpanyat de la segü ent informació:  
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-Sobre el mateix producte: 

     - Nom i marca identificativa del fabricant 

     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 1 3310 ) 

-En la documentació comercial que acompanya el prod ucte:  

     - Nom i marca identificativa del fabricant 

     - Dos últims dígits de l’any en el que el marc at es va fixar  

     - Direcció declarada del fabricant  

     - Dues darreres xifres del any d’impressió del  marcat 

     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 1 3310 ) 

     - Descripció del producte: nom genèric, materi al, dimensions,...  

     - Tipus de producte i informació dels requisit s essencials 

     - Informació sobre els requisits essencials: 

          - Facilitat de neteja 

          - Resistència de càrrega (només en aigüer es murals) 

          - Durabilitat 

L’aigüera a d’anar acompanyada d’instruccions per a  la seva instal·lació, cura i manteniment i 

nom del  fabricant o casa comercial. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i la intempèrie. S'han de col·locar en 

posició vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 

* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Esp ecificaciones técnicas. 
 
 
BJ1B - CISTERNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ1B01LS. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Cisterna amb fixacions murals. 

S'han considerat els materials següents: 

- Porcellana sanitària amb un acabat superficial d' esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 

- Clorur de polivinil rígid sense soldadures 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

Cal que sigui impermeable. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de tenir un orifici de connexió per al tub de de sguàs, forats per a la seva fixació i 

mecanismes de descàrrega i d'alimentació. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

195 
  

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

CISTERNA DE PORCELLANA: 

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esma lt ni d'altres defectes a les superfícies 

llises. 

Resistència a les variacions de temperatura (4 imme rsions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): 

No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles 

Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper es merilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de 

perdre la brillantor 

Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colo rant, eliminant-lo després): No ha de 

deixar senyal de coloració 

Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de 

deixar senyal 

Resistència als agents químics (àcid nítric): No ha n d'aparèixer diferències de tonalitat 

CISTERNA DE PVC: 

No ha de tenir taques, rebaves ni fissures. 

Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 kg/dm3 

Resistència a la tracció (UNE 53-112 (1)):  >= 50 N /mm2 

Allargament al trencament (UNE 53-112 (1)):  >= 80%  

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114 (2)):  1500 c icles 

Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 

S'ha de subministrar amb els elements de fixació co rresponents. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS  
BJ22 - AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ22U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a du txes, de diferents tipus i de diferents 

diàmetres d'entrada i de sortida. 

S'han considerat els elements següents: 

- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat 

- Braç de dutxa d'alumini anoditzat 

- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regu lable d'alumini anoditzat, sintètic o de 

llautó cromat 
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- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, d aurat o esmaltat 

- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini ano ditzat o sintètic 

- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o reg ulable 

- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat 

S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 

- Mescladora 

- Mescladora termostàtica 

- Monocomandament 

- Temporitzada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El r evestiment ha de ser continu al llarg de 

tota la superfície. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 

Les peces interiors han de ser de materials resiste nts a la corrosió i a les incrustacions 

calcàries. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcio nar l'aspersió del cabal admès per 

l'aixeta. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

AIXETA: 

El mecanisme de comandament ha de permetre un accio nament d'obertura, de tancament, de 

regulació de cabal i de barreja d'aigua suau i prec ís. 

En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetr e un accionament suau i precís de 

l'obertura. 

En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l 'aigua calenta ha d'estar col·locat a 

l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua  freda a la dreta amb el distintiu blau. 

En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament  ha d'indicar amb els distintius vermell i 

blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o  aigua freda. 

En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionam ent no ha de permetre que l'aigua superi 

els 45°C. 

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 

Gruix del cos:  >= 2 mm 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans  i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 

19-703): No s'han de produir fuites 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la b oca tapada abans i després de la 

col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de prod uir fuites 

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pre ssió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de 

produir deformacions permanents 

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19 -703):  >= 6 N m 

ELEMENTS DE LLAUTÓ: 

Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una 

de níquel i una altra de crom. 

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micr es 

Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 mi cres 

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-5 51): No han d'aparèixer bombolles, 

exfoliacions, picades o desaparicions de recobrimen t 

Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 
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Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxi d d'alumini, segellada posteriorment. 

Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 

Qualitat del segellament. Métode de 

la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la cai xa protectora. 

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'instal·lació i muntatge 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ23513GCYJP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents ti pus i de diferents diàmetres d'entrada i de 

sortida. 

Tots els elements són de llautó cromat, daurat o es maltat. 

S'han considerat els elements següents: 

- Aixeta 

- Bateria mescladora 

- Broc 

S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 

- Mescladora 

- Monocomandament 

- Temporitzada 

- Senzilla 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El r evestiment ha de ser continu al llarg de 

tota la superfície. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 

Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una 

de níquel i una altra de crom. 

Les peces interiors han de ser de materials resiste nts a la corrosió i a les incrustacions 

calcàries. 
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Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Gruix del cos:  >= 2 mm 

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micr es 

Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 mi cres 

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-5 51): No han d'aparèixer bombolles, 

exfoliacions, picades o desaparicions de recobrimen t 

Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 

AIXETA O BATERIA: 

El mecanisme de comandament ha de permetre un accio nament d'obertura, de tancament, de 

regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixet a mescladora o monocomandament), suau i 

precís. 

En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l 'aigua calenta ha d'estar col·locat a 

l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua  freda a la dreta amb el distintiu blau. 

En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament  ha d'indicar amb els distintius vermell i 

blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o  aigua freda. 

En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua 

freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.  

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans  i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 

19-703): No s'han de produir fuites 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la b oca tapada abans i després de la 

col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de prod uir fuites 

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pre ssió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de 

produir deformacions permanents 

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19 -703):  >= 6 N m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la cai xa protectora. 

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'instal·lació i muntatge 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ23513G - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ23513GCYJP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents ti pus i de diferents diàmetres d'entrada i de 

sortida. 

Tots els elements són de llautó cromat, daurat o es maltat. 

S'han considerat els elements següents: 
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- Aixeta 

- Bateria mescladora 

- Broc 

S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 

- Mescladora 

- Monocomandament 

- Temporitzada 

- Senzilla 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El r evestiment ha de ser continu al llarg de 

tota la superfície. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 

Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una 

de níquel i una altra de crom. 

Les peces interiors han de ser de materials resiste nts a la corrosió i a les incrustacions 

calcàries. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Gruix del cos:  >= 2 mm 

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micr es 

Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 mi cres 

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-5 51): No han d'aparèixer bombolles, 

exfoliacions, picades o desaparicions de recobrimen t 

Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 

AIXETA O BATERIA: 

El mecanisme de comandament ha de permetre un accio nament d'obertura, de tancament, de 

regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixet a mescladora o monocomandament), suau i 

precís. 

En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l 'aigua calenta ha d'estar col·locat a 

l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua  freda a la dreta amb el distintiu blau. 

En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament  ha d'indicar amb els distintius vermell i 

blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o  aigua freda. 

En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua 

freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.  

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans  i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 

19-703): No s'han de produir fuites 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la b oca tapada abans i després de la 

col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de prod uir fuites 

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pre ssió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de 

produir deformacions permanents 

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19 -703):  >= 6 N m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la cai xa protectora. 

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
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Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BJ28 - AIXETES I ACCESSORIS PER A AIGÜERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ28513G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aixetes o bateries de llautó per a aigüeres, de dif erents tipus i de diferents diàmetres 

d'entrada i de sortida. 

Tots els elements són de llautó cromat, daurat o es maltat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mescladora 

- Monocomandament 

- Senzilla 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El r evestiment ha de ser continu al llarg de 

tota la superfície. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 

Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una 

de níquel i una altra de crom. 

Les peces interiors han de ser de materials resiste nts a la corrosió i a les incrustacions 

calcàries. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua 

freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.  

El mecanisme de comandament ha de permetre un accio nament d'obertura, de tancament, de 

regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixet a mescladora o monocomandament), suau i 

precís. 

En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l 'aigua calenta ha d'estar col·locat a 

l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua  freda a la dreta amb el distintiu blau. 

En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament  ha d'indicar amb els distintius vermell i 

blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o  aigua freda. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 

Gruix del cos:  >= 2 mm 

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micr es 

Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 mi cres 
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Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-5 51): No han d'aparèixer bombolles, 

exfoliacions, picades o desaparicions de recobrimen t 

Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans  i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 

19-703): No s'han de produir fuites 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la b oca tapada abans i després de la 

col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de prod uir fuites 

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pre ssió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de 

produir deformacions permanents 

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19 -703):  >= 6 N m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la cai xa protectora. 

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'instal·lació i muntatge 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BM21 - Familia M21 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM212420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Hidrants. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De columna seca 

- De columna humida 

- Per a soterrar en pericó 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma  i dimensions especificades a la norma UNE 

23-400. 

Pressió de treball:  <= 30 bar 

Material de construcció: Fosa 

Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Ac er inoxidable 

Material de la vàlvula: Bronze 

Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintèti ca 

Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d 'alumini per a forja anoditzat 

Gruix de l'anoditzat dels racords:  >= 20 micres 

Característiques mecàniques del material dels racor ds: 

- Resistència a la tracció:  >= 290 N/mm2 

- Mòdul d'elasticitat:  >= 240 N/mm2 

- Allargament:  >= 8% 

- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  95 aproximad ament 
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HIDRANT DE COLUMNA SECA: 

Ha d'estar format per: 

- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlv ula de tancament inferior i les boques de 

connexió amb enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una cadena. 

- Un element intermedi que uneix el cos superior am b la vàlvula inferior. En cas d'impacte 

s'ha de trencar l'element intermedi del cos superio r i l'eix d'accionament de la vàlvula que 

hi passa; així s'evita el desperfecte de la vàlvula . 

- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bo la, que es connecta a la xarxa, en posició 

de tancament; ha de permetre buidar l'aigua dels do s elements superiors i evitar que es puguin 

gelar. 

Els tres elements han d'estar embridats entre ells.  

HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA: 

Ha d'estar format per: 

- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la 

xarxa. 

- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola,  situades a la part de l'extrem tapat, amb 

les boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, am b tapes agafades amb una cadena. 

HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ: 

Ha d'estar format per: 

- Un pericó de registre 

- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, a mb una boca amb brida per a la seva 

connexió a la xarxa i amb una corba proveïda d'enll aç ràpid i d'una tapa agafada amb una 

cadena. 

El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la ce rtificació de productes, d'acord amb el 

Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI . 

UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios . Rácores de conexión de 45 mm. 

UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios . Rácores de conexión de 70 mm. 

UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios . Rácores de conexión de 100 mm. 

UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios . Rácores de conexión. Procedimientos de 

verificación. 

HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 

UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca. 

HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 

UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda. 

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 

UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante baj o nivel de tierra. 
 
 
BM23 - Familia M23 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM231340. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari. 

S'han considerat els tipus següents: 

- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m 

- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Boca d'incendis formada per: 

- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització 

- Mànega de material resistent a la putrefacció amb  una capa llisa de material elastomèric a 

l'interior 

- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tan car i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4 i 

3 1/2 voltes de volant 

- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar 

- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels difer ents elements 

- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha 

d'haver els forats per a la seva subjecció i els su ports per a penjar els diferents elements i 

una entrada lateral per a la connexió a la xarxa; h a d'estar esmaltat al foc i pintat de color 

vermell; en el vidre hi ha d'haver la inscripció "T renqueu-lo en cas d'incendi"; ha de tenir 

escletxes d'aireig. 

Els materials fets servir per a la construcció de l es boques d’incendi han de ser resistents a 

la corrosió i als esforços mecànics deguts a la sev a utilització. 

Els discos del debanador han de ser de color vermel l normalitzat ISO 3864. 

Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma  i dimensions especificades a la norma UNE 

23-400. 

La posició de polvorització de la llança-boquilla h a d'estar entre la d'interrupció i la de 

raig lliure. 

La llança-boquilla ha de portar marcades les posici ons en que realitza les diferents funcions. 

La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit d e les agulles del rellotge. 

La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'ob ertura. 

La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°. 

El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar fer ides als usuaris. 

Reistència a la pressió interna: 
┌────────────────────────────────────────────────────┐ 
│          │ Pressió màx. │   Pressió   │ Pressió mín. │ 
│          │   servei    │    prova    │  trencament │ 
│          │    (MPa)    │    (MPa)    │     (Mpa)   │ 
│────────────────────────────────────────────────────│ 
│  BIE-25  │     1,2     │     1,8     │     3,0     │ 
│  BIE-45  │     1,2     │     2,4     │     4,2     │ 
└────────────────────────────────────────────────────┘ 

Resistència impacte llança-boquilla:  Sense deterio raments ni fuites 

Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d 'incendi equipada: Sense deformacions 

permanents 

Estanquitat dels ràcors:  Sense fuites a la pressió  de prova 

Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari:  >= 35 mm 

Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobri ment:  Ha de complir 

Envelliment dels materials sintètics:  Sense fissur es ni deterioraments 

Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàl vula de tancament: Sense deterioraments, Ha 

de funcionar correctament 
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Abastament a 0,2 MPa: 

- Amb raig lliure:  >= 10 m 

- Amb polvorització en cortina:  >= 6 m 

- Amb polvorització cònica:  >= 3 m 

Àngles de polvorització: 

- Per a polvorització en cortina:  90° ± 5° 

- Per a polvorització cònica:  >= 45° 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2. 

La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb l a informació següent: 

- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdo s 

- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirrígides 

- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes 

- Any de fabricació 

- Pressió màxima de servei 

- Llargària i diàmetre de la mànega 

- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boq uilla 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Toleràncies: 

- Diàmetre interior de la mànega: 

     - Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàm etre nominal (segons UNE-EN 694): 

          - Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm 

     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre n ominal (segons UNE 23091-2A): 

          - Calibre passa:   44 mm 

          - Calibre no passa:  46 mm 

- Llargària de la mànega: 

     - Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàm etre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de 

complir la norma UNE EN ISO 1307 

     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre n ominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0% 

BOQUES BIE-25: 

El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser d e tipus debanador, orientable en un pla 

horitzontal. 

El debanador ha d'estar format per dos discs circul ars de diàmetre màxim 800 mm i sectors 

interiors o tambor de diàmetre mínim 200 mm. 

Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla:  <= 4 Nm 

Frenat dinàmic del debanador:  <= 1 volta 

La mànega semirrígida ha d’estar fabricada segons l es especificacions de la norma UNE-EN 694. 

Diàmetre interior de la mànega:  25 mm 

Tipus de mànega:  semirígida no col·lapsable 

Cada tram de mànega ha d’estar marcat de manera cla ra i indeleble, amb la següent informació 

com a mínim: 

- Nom del fabricant i marca comercial 

- Nombre i data de la norma UNE-EN 694 

- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega 

- Pressió de treball màxima en Mpa (bar) 

- Trimestre i data de fabricació 

- Temperatura d’assaig, si és inferior a -20ºC 

- Número d’homologació i organisme certificador o l a seva referència, quan procedeixi 

BOQUES BIE-45: 

El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser d e tipus debanador o replegable en ziga-

zaga, i orientable en un pla horitzontal. 

El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha d e permetre l'extracció de la mànega 

lliurement. 
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El tambor interior del debanador ha de tenir un dià metre mínim de 70 mm amb una ranura 

d'amplària mínima 20 mm. 

En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada e n tota la seva llargària. 

El suport de la mànega ha de poder girar 90° respec te del pla posterior de l'armari amb un eix 

vertical de rotació. 

El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'as segurar la retenció de la mànega a la canya 

del ràcor mitjançant una pressió regular en tot el seu perímetre. 

L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàl vula de tancament no ha de ser inferior a 

90° ni superior a 135°. 

Parell de força màxima per al canvi de les funcions  de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): <= 7 

Nm 

La mànega ha d'estar fabricada d’acord amb les espe cificacions de la norma UNE 23091-2A. 

Diàmetre interior de la mànega:  45 mm 

Tipus de mànega:  flexible plana per a servei lleug er 

Cada tram de la mànega ha d’estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per 

tram, amb la següent informació: 

- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la  BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45) 

- El nom i la marca del fabricant 

- El trimestre i l’any de fabricació 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

S'han de subministrar acompanyades de les instrucci ons d'ús complertes, fixades a la boca 

d'incendis o a les seves immediacions. 

El subministrador ha de lliurar un manual d’instal· lació i manteniment de la boca d'incendi 

equipada. 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fa bricant i Certificat de conformitat CE del 

producte 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la ce rtificació de productes, d'acord amb el 

Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI . 

UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios . Rácores de conexión. Procedimientos de 

verificación. 

UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lu cha contra incendios. Parte 1: Lanzas 

convencionales. 

BOQUES TIPUS BIE-25: 

UNE-EN 671-1:2001 Instalaciones fijas de lucha cont ra incendios. Sistemas equipados con 

mangueras. Parte 1: Bocas de incedio equipadas con mangueras semirrígidas. 

UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios . Racores de conexión de 25 mm. 

UNE-EN 694:2001 Mangueras de lucha contra incendios . Mangueras semirrígidas para sistemas 

fijos. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

206 
  

BOQUES TIPUS BIE-45: 

UNE-EN 671-2:2001 Instalaciones fijas de lucha cont ra incendios. Sistemas equipados con 

mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con  mangueras planas. 

UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios . Rácores de conexión de 45 mm. 

UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lu cha contra incendios. Parte 2A: Manguera 

flexible para servicio ligero, de diametro 45mm y 7 0mm. 
 
 
BM31 - Familia M31 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM312611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot  esser projectat i dirigit sobre un foc per 

l’acció d’una pressió interna. Son extintors manual s els que han estat dissenyats per a 

utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicion s de funcionament te una massa menor o 

igual a 20 kg. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’extintor correspon a un 

tipus registrat davant l’Administració i que dispos a d’un certificat estes per un organisme de 

control facultat per a l’aplicació del Reglament d’ Aparells a Pressió, que acrediti que 

l’extintor correspon plenament al del projecte pres entat per a registrar el tipus. 

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma per manent, on s’ha de gravar: 

- Indicació de l’administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l’aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives 

El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que h a registrat el tipus al que correspon 

l’extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la  norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’e xtintor 

- Instruccions d’utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de t ipus 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba l a Instrucción Técnica Complementaria ITC 

MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión refer ente a extintores de incendios. 

Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifi can los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC 

MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión relat ivo a extintores de incendios. 
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Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican  los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y 

adición de un nuevo artículo a la Instrucción Técni ca Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento 

de Aparatos a Presión, referente a extintores de in cendios. 

Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modi fica la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, Refer ente a Extintores de incendios. 

Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica  la Instrucción Técnica Complementaria MIE-

AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre ext intores de incendios. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
BN31 - Familia N31 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN316420,BN317420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Vàlvules d'esfera manuals de 10 i 16 bar de pressió  nominal. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vàlvules amb cos de bronze 

- Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil) PVC 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb connexions roscades interiorment (connexi ó femella) o roscat exteriorment (connexió 

mascle) 
- Tancament manual mitjançant maneta que acciona un a bola proveïda d'un forat cilíndric 
diametral que gira 90°. 
- Assentaments d'estanquitat per a la bola. 
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accion ament. 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treba ll. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 

Materials: 

Vàlvules amb cos de bronze: 

- Bola:  Acer inoxidable 

- Elements d'estanquitat:  Tefló 

Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil): 

- Bola:  poli(clorur de vinil) 

- Elements d'estanquitat:  Cautxú tecnopolímer de e tilepropilediè EPDM 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixe s. 

Les rosques han de portar protectors de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BN34 - Familia N34 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN345420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules d'esfera manuals de bronze de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió soldada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per: 
- Cos amb extrems llisos per a poder soldar 
- Tancament manual mitjançant maneta que acciona un a bola proveïda d'un forat cilíndric 
diametral que gira 90°. 
- Assentaments d'estanquitat per a la bola. 
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accion ament. 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treba ll. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 

Materials: 

Vàlvules amb cos de bronze: 

- Bola:  Acer inoxidable 

- Elements d'estanquitat:  Tefló 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixe s. 
Els extrems han d'anar protegits. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BN83 - Familia N83 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN83B3E0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (dobl e clapeta) per a muntar entre brides. 

S’han considerat els tipus de vàlvules següents: 

- Vàlvules de disc senzill de desplaçament axial 

- Vàlvules de disc partit o doble clapeta, de despl açament oscil·lant 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La vàlvula de disc senzill i desplaçament axial ha d'estar formada per: 

- Cos d’acer inoxidable amb el sistema de guiatge d el disc i preparat per a muntar entre 

brides 
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- Sistema de tancament per disc d’acer inoxidable 

- Molla amb força predeterminada per a actuar sobre  el disc 

La vàlvula de retenció de disc partit o de doble cl apeta ha d’estar formada per: 

- Cos de fosa grisa preparat per a anar muntat entr e brides 

- Clapetes d’acer inoxidable 

- Junts de tancament de EPDM 

- Eix d’acer inoxidable 

- Molla d’acer inoxidable, amb força predeterminada , que actua sobre el sistema de doble 

clapeta 

Ha de tenir, gravades al cos, les dades següents: 

- Diàmetre nominal 

- Pressió nominal 

- Material 

- Marca comercial 

- Fletxa sentit circulació fluid 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 

Material del tancament:  Acer inoxidable ferrític 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixe s. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701911,D070A8B1,D070A4D1,D0701821,D0701641. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és e l cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigènci a de blancor 

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no  armada:  >= M1 

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica ar mada:  >= M5 

     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN  998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescl a homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 

40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboraci ó del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pasta da. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
D071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0718731. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és e l cas, i eventualment additius. 

S'han considerat els segü ents additius: 

- Inclusor d’aire 

- Hidròfug 

- Colorant 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigènci a de blancor 

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no  armada:  >= M1 

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica ar mada:  >= M5 

     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN  998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescl a homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 

40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboraci ó del morter. 

L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions de l fabricant, en quan a proporcions, moment 

d'incorporació a la barreja i temps de pastat i uti lització. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pasta da. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
D07J - PASTES DE GUIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D07J1100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest p er a ser utilitzat. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescl a homogènia. 

En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C 

>= 50. 

Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 < = A <= 18 l 

Temperatura de l'aigua:  >= 5°C 
  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la  temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 

40°C. 

La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de  la pasta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100,D0B342C6,D0B34134. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barres, conjunts de barres o malles muntades, talla des i conformades, per a elements de 

formigó armat, elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o  un nivell d’oxidació que pugui afectar a 

les seves condicions d’adherència. La secció afecta da ha de ser <= 1% de la secció inicial. 

El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajus tar a l’especificat en la DT del projecte. 

El procés de tall no ha d’alterar les característiq ues geomètriques o mecà niques dels 

productes utilitzats. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 

- Ganxos, patilles i ganxos en U: 

     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha d e ser tal que no produeixi compressions 

excessives en el formigó en la zona de curvatura ni  trencaments en la barra. 

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

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

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

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

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

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

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

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes pr escripcions que les barres corrugades. 

En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de d oblegament inferiors per als diàmetres <= 

12 mm, que han de complir: 

- No han d’aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

 En malles electrosoldades el doblegat s’ha de real itzar a una distància >= 4 D a partir del 

nus o punt de soldadura més proper, en cas contrari  el diàmetre mínim del doblegat ha de ser 

>= 20 D. 

 L’acer redreçat no ha de tenir una variació signif icativa en les seves propietats, s’admeten 

variacions dins dels límits següents: 

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:   

     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèix er principis de fissuració en els elements. 

Toleràncies: 

- Llargària en barres tallades o doblegades: 

     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
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     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 

     (on L es la llargària recta de les barres) 

- Llargària en estreps o cèrcols: 

     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 

     (on la llargària es la del rectangle  que circ umscriu l’element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·le ls de l’element:  <= 10 mm 

 - Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en  U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’ armadura, elaborats per la instal·lacio de 

ferralla.  

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecà 

niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí , de manera que es garanteixi una curvatura 

constant en tota la zona. 

Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de reali tzar de manera que no es produeixi fissures 

o trencaments en les barres. En cas de desdoblegame nt d'armadures en calent, s'ha de prendre 

les precaucions necessà ries per a no malmetre el f ormigó amb les altes temperatures 

 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envol tades de cèrcols o estreps en la zona del 

colze. 

El redreçat  de l’acer subministrat en rotlle, s’ha  de fer amb maquinària específica que 

compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 de la E HE-08. 

El tallat de barres, malles o filferros s’ha de rea litzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) 

o maquinària específica de tall automàtic. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot ver ificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb  el pes unitari teòric o qualsevol altre 

expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència de les operacions 

específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, cal culat amb el pes unitari teòric o qualsevol 

altre expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència de les operacions 

específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
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4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURAC IÓ  
44 - ESTRUCTURES 
445 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació d’elements estructurals de formigó  armat.  La partida inclou totes les operacions de 
muntatge i desmuntatge de l’encofrat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Pilar de formigó armat 
- Mur de formigó armat 
- Biga de formigó armat 
- Cèrcol de formigó armat 
- Sostre nervat unidireccional 
- Sostre nervat reticular 
- Llosa inclinada de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l’encofra t i el seu apuntalament 
- Aplomat i anivellament de l’encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces de l’encofrat 
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons  o eixos de les armadures en el cas de 
sostres i lloses 
- Col·locació dels cassetons o de l’alleugeridor en  el cas de sostres 
- Alineació dels cassetons segons l’amplària dels n ervis en el cas de sostres 
- Tallat i doblegat de l’armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l’encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l’armadura 
- Subjecció dels elements que formen l’armadura 
- Subjecció de l’armadura a l’encofrat 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Reglejat i anivellament de la cara superior del f ormigó en el cas del sostres i lloses  
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i en trada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció de l’element front a qualsevol acció me cànica no prevista en el càlcul 

- Desmuntatge i retirada de l’encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l’element  

estructural estigui en disposició de suportar els e sforços  

CONDICIONS GENERALS: 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

La superfície de formigó no ha de tenir defectes si gnificatius (cocons, nius de grava, etc.) 

que puguin afectar la durabilitat del element. 

 No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en e l formigonament, les superfícies 

deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les a rmadures visibles ni d 'altres defectes que 

perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu a specte exterior. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 
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 En la zona de solapament s’ha de disposar armadure s transversals amb secció igual o superior 

a la secció de la barra solapada més gran. 

Fissuració màxima en funció de l'exposició ambienta l definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE-08: 

- Elements formigó armat: 

     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 

     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 m m 

     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:   <= 0,2 mm 

     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 

- Elements formigó pretensat: 

     - En classe d’exposició I:  <= 0,2 mm 

     - En classe d’exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 m m 

 Vibracions:  Ha de complir l’especificat en l’apar tat 4.3.4 del DB-HE 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria d el punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 24 mm  

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilata ció vistos (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ±  12 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 

     - Peces:  ± 24 mm 

     - Junts:  ± 16 mm 

 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensi ó 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 
SOSTRES I LLOSES: 

Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar  els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

SOSTRES: 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter d e ciment:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica >=0.16g:  50 mm 

SOSTRES NERVATS RETICULARS: 

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar arm at de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

216 
  

L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indica t en el primer apartat, on s’enumeren les 
operacions incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unita t d’obra ha de complir el seu plec de 
condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de 
fer una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es 
compleix el plec de condicions de l’operació. 

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de 

les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa d el conjunt. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofra t i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 

La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cu ra que no rebin cops que puguin fer-los 

malbé. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS 
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT. 
SOSTRES I LLOSES: 
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, aix í com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha  de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l’encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
44M - ESTINTOLAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
44M14111,44M14224. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Estintolament  de forat de pas en paret de fàbrica de maons, amb col·locació de perfils d’acer 

estructurals per a fer la llinda, i els brancals si  es el cas, i enderroc de la paret amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre cami ó  o contenidor. La unitat d’obra inclou 

les operacions necessàries d’apuntalament de l’estr uctura, amb dos pe rfils passants a ran de 

sostre, col·locats perpendicularment a la paret i u ns puntals amb estructura en gelosia 

triangular per suportar-los. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Llinda  amb un o dos perfils laminats d’acer, rec olzats en daus de formigó 

- Llinda amb un o dos perfils laminats d’acer recol zats en pilars d’acer 

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

 - Neteja i preparació del pla de recolzament dels apuntalaments 

- Perforació de la paret a ran de sostre per a pass ar els perfils d’apuntalament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntal ament 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arrio strament 

- Falcat i tesat dels puntals 

- Perforació de la paret per a encastar els perfils  d’acer 

- Encofrat i formigonament dels daus de recolzament  (si es el cas) 

- Col·locació dels perfils verticals (si es el cas)  

- Col·locació dels perfils horitzontals (en dos fas es si son 2 perfils) 

- Ataconat dels perfils 

- Enderroc de la paret a la zona de pas 

- Repàs i reconstrucció dels brancals si es el cas 

- Recollida de la runa i càrrega al camió o conteni dor i transport a l’abocador 

 - Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de t ot el material auxiliar, un cop la peça 

estructural estigui en disposició de suportar els e sforços 

- Reconstrucció dels forats dels apuntalaments 

CONDICIONS GENERALS: 

 Els perfils han d’estar col·locats a la posició in dicada a la DT, amb les modificacions 

aprovades per la DF. 

Les llindes i les traves han de quedar horitzontals . 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellad a. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels dif erents elements de la peça, les seves 

dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de corresp ondre amb les indicacions de la DT. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecc ió de pintura antioxidant, excepte si està 

galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adhe rit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'un ir. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat defini tivament. 

No es permet reb lir amb soldadura els forats que h an estat practicats a l'estructura per a 

disposar cargols provisionals de muntatge. 

La llinda ha d’ estar en contacte en tota la seva l largària amb la paret. 

 Si el recolzament de la llinda es fa sobre daus de  formigó: 

- Carregament del perfil: >= 15 cm 

- Gruix dels daus de formigó: <= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria de l'element: 

     - D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm 

     - D'1 a 3 m: ± 3 mm 

- Aplomat (D=cantell):  <= D/250 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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APUNTALAMENT: 

 Els elements que formen l'apuntalament i les seves  unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a suportar, sense assentaments ni de formacions perjudicials les accions 

estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmeso s. 

L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la  pressió sobre la superfície de l'element 

apuntalat. 

 En cap cas s'han de produir desplaçaments dels ele ments apuntalats per un excés de pressió. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmunta tge fà cil, que s'ha de fer sense cops ni 

sotragades. 

Abans de començ ar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF 

l'aprovació per escrit. 

 El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i  la seva separació depèn de la càrrega 

total de l'element. Han d'anar degudament travats e n tots dos sentits. 

Cap element d'obra podrà  ser desapuntalat sense l' autorització de la DF. 
ENDERROC: 
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elem ents que no es demoleixen. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obr a amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element,  cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

DAU DE FORMIGÓ: 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'ha n de reparar de seguida, prèvia aprovació 

de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

 Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la  resistència prevista, s'han de mantenir 

humides les superfícies del formigó. 

ESTRUCTURA D’ACER: 

No s'han de començar les unions de muntatge fins qu e 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'ar mat 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. 
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Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar  una segona o tercera capa de protecció de 

pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions 

fixades a la seva partida d'obra. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés desp rés del seu muntatge, però sense estar en 

contacte, rebran la segona capa de pintura i la ter cera, si està prescrita, després de la 

inspecció i l'acceptació de la DF i abans del munta tge. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitza r a obra es farà a taller. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat realment executada segons les e specificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RES IDUS 
E21 - ENDERROCS 
E211 - ENDERROC D'EDIFICACIONS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Demolició d’edificacions amb estructura d’obra de f àbrica, de perfils d’acer o d’ estructura 

de formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió. 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició per fases de l’edifici, amb els estinto laments provisionals que calguin 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre camió i transport fins a  un abocador controlat 

- Descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l’abocador 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

 El contractista ha d'elaborar un programa de treba ll que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, ap untalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisio ns, tancaments, etc.), s'han de demolir 

abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

Les parts que estiguin en contacte amb elements que  no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar 

abans element a element, deixant aïllat el troç que  ha de demolir la màquina. 

Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la mà quina, han d'enderrocar-se abans. 

No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d 'acer o de formigó armat. 

S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària d els elements verticals. 
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d 'alçària superior a 3,5 m. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l 'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la D 

ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
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L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obr a amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element,  cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apunta lar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspend re les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte,  sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de mat erial. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

En cas de demolició o retirada de materials que con tinguin amiant i prèviament a l’ inici de 

les feines, l’empresa encarregada d’executar-les ha urà d’establir un pla de treball que ha de 

ser aprovat per l’autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els mat erials que el continguin han  de ser 

retirats abans de començar les operacions de demoli ció. 

En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció individuals i col· 

lectives establertes a l’Ordre de 31 d’octubre de 1 984. 

Per tal de garantir un nivell baix d’emissions de f ibres d’ amiant respirables, s’han 

d’utilitzar eines de tall lent i eines amb aspirado rs de pols d’acord amb l’establert a la UNE 

88411. 

Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l’amiant han d’ estar clarament 

delimitades i senyalitzades. 

 Els residus que continguin amiant s’han de recolli r i traslladar fora del lloc de treball, el 

més aviat possible, en recipients tancats que imped eixin l’emissió  de fibres d’amiant a 

l’ambient. 

Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiq uetes d’advertència de perill. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat co m a diferència entre els perfils trets 

abans de començar l'enderroc i els trets al finalit zar l'enderroc, aprovats per la DF. 

En aquest criteri d’amidament no es consideren incl osos els fonaments de l’ edifici ni les 

canalitzacions soterrades. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueb a el Reglamento sobre trabajos con riesgo 

de amianto. 

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establece n normas complementarias del Reglamento 

sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifica n los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 

de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglame nto sobre trabajos con amianto y el 

artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la  que se establecen normas complementarias 

al citado Reglamento 
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* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Direc trices para su corte y mecanizado en obra. 
 
 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E222B223. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fona ments, o de pas d’instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecà nics o manuals, de for ma contínua o realitzades per dames. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’exc avació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de  l’ordre d’execució de les dames si és el 
cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d’obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compr essor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimens ions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engr unat o fluix i les esquerdes i els forats 

han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la  DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replante ig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball,  han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 La finalització de l’ excavació de pous o rases pe r a fonaments o de lloses de fonamentació, 

s’ha de fer just abans de la col·locació del formig ó de neteja, per mantenir la qualitat del 

sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 

pugui formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol elem ent susceptible de formar un punt de 

resistè ncia local diferent de la resta, com ara ro ques, restes de fonaments, bosses de 

material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavaci ó per tal que la sabata tingui un 

recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i qua n ho determini la DF.  L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

 - Es treballi en una zona immediata que pugui resu ltar afectada per una possible esllavissada 

 - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de tr eball 

 També sempre que, per altres causes (càrregues veï nes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre le s mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’es tabilitat dels talussos i les obres veïnes, 

i s’ han de mantenir mentre durin els treballs de f onamentació. Caldrà verificar en terrenys 

argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’e xcavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'exca vació sense l'autorització expressa de la 

DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense sos cavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
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S'han de mantenir els dispositius de desguàs necess aris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions apro vades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs  que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotamen ts per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució d e les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels  camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació , i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no prov ocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

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

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

 
 
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R45039. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operacions de càrrega i transport, o de transport a mb temps d’espera per a la càrrega, de 

terres, material d’excavació i residus de la constr ucció i operacions de tria dels materials 

sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzara n. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de terres i mater ial procedent de l’excavació, dins de 

l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o c amió 

- Transport o càrrega i transport de terres i mater ial procedent d'excavació a un a 

monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor,  dúmper o camió 

- Transport o càrrega i transport de residus dins d e l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 

monodipòsit, a abocador específic o a centre de rec ollida i transferència, amb contenidor o 

amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residu s potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig  en funció del lloc on es dipositaran o es 

reutilitzaran. 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obr a en un lloc especialitzat, d’acord amb el 

tipus de residu. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 
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Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb  indicació del tipus de perillositat. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del re baix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la  DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cap a indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en f unció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal qu e tinguin l'aprovació de la DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR E SPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots e ls materials procedents de l'excavació que 

la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’i ndiqui el lloc d’abocament, la 

classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que 

s’ha abocat. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació d e tipus de residu, s’ha de disposar en un 

lloc adequat, legalment autoritzat per al tractamen t o emmagatzematge d’aquell tipus de 

residu. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais se parats els materials inerts, com ara restes 

de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., 

els metàl·lics, els plàstics i els materials potenc ialment perillosos, com ara pintures, 

dissolvents, etc.. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al  seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de  manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'o bra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament  ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord a mb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors submini strats i transportats al centre de 

recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i de speses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les es pecificacions de la DT. 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’a bocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abo cador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i de speses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels en derrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del D ecret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el  Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del De cret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
E4 - ESTRUCTURES 
E44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E44A5315,E44A5325,E4425025,E4415115,E4435115,E4435Z 01,E4435Z02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació d'elements estructurals amb perfils normal itzats d'acer, utilitzats directament o 

formant peces compostes. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Pilars 

- Elements d'ancoratge 

- Bigues 

- Biguetes 

- Llindes 

- Traves 

- Encavallades 

- Corretges 

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de re colzament i rigiditzadors) 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries I PN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, se gons UNE-EN 10025-2 
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- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L,  LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355 J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

-  Perfils foradats d'acer laminat en calent de les  sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils forad ats conformats en fred de les sèrie s rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 

UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i nivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació  final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

 Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer 

modificacions sense autorització de la DF encara qu e  suposin un increment de les 

característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada  a la DT, amb les modificacions aprovades 

per la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellad a. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels dif erents elements de la peça, les seves 

dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de corresp ondre amb les indicacions de la DT. 

 Cada component de l’estructura ha de dur una marca  d’identificació que ha de ser visible 

desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d’estar f eta amb entalladura cisellada . 

 La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació  de muntatge del component estructural quan 

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 

 Els elements de fixació, i les xapes, plaques peti tes i accessoris de muntatge han d’anar 

embalats i identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecc ió de pintura antioxidant, excepte si està 

galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adhe rit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'un ir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació  de l 'element no ha de produir desperfectes en 

el recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat defini tivament. 

No es permet reb lir amb soldadura els forats que h an estat practicats a l'estructura per a 

disposar cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

 - En obres d’edificació:  Límits establerts als ap artats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 

- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a  l’article 640.12 del PG3 

PILARS: 

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es 

suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació. 

L’espai entre la placa de recolzament del pilar i e ls fonaments s’ha de reblir amb beurada de 

ciment, beurades especials o formigó fi. 
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Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa d e recolzament d’acer, ha d’estar net de 

líquids, gel, residus i de qualsevol material conta minant. 

 La quantitat de beurada utilitzada ha de ser sufic ient per a que aquest espai quedi 

completament reblert. 

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser de ls següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ci ment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït  de ciment pòrtland de dosificació no 

inferior a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de  ciment pòrtland de dosificació no inferior 

a 1:2 o formigó fi 

Les beurades especials han de ser de baixa retracci ó i s’han d’utilitzar seguint les 

instruccions del seu fabricant. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S’utilitzaran cargols normalitzats amb característi ques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 

898-1. 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 

d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccio ns del seu fabricant i han de complir els 

requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal qu e redueixi la possibilitat de corrosió i 

pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el mu ntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de  12 mm. 

 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, exce pte en el cas que els cargols s’utilitzin 

com a calibrats. 

Després del collat l’espiga del cargol ha de sobres ortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part n o roscada de l’espiga ha d’haver, com a 

mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més l a sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han  d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la f emella ha d’estar situada per sota del cap 

del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pr etesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap d els cargols, han de ser aixamfranades i el 

xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del ca rgol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser  planes endurides i han d’anar col·locades 

de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la feme lla 

- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

     - Si s’utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

     - Si s’utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats: 

     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 

     - En obres d’enginyeria civil:  Límits estable rts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del 

PG3 

- Posició dels forats: 

     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 

     - En obres d’enginyeria civil:  Límits estable rts al apartat 640.5.1.1 del PG3 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d’aportació utilitzat ha de ser apropia t als materials a soldar i al procediment 

de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d’apor tació han de ser superiors a les del 

material base. 
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En acers de resistència millorada a la corrosió atm osfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plà nols de taller  i un programa de muntatge que han de ser 

aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d’apro var-la la DF i reflectir-se posteriorment 

en els plà nols de taller. 

 Els components estructurals s’han de manipular evi tant que es produeixin deformacions 

permanents i procurant que els desperfectes superfi cials siguin mínims. Han d’anar protegits 

en els punts de subjecció. 

 Tot subconjunt estructural que durant les operacio ns de càrrega, transport, emmagatzematge i 

muntatge experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desper fectes que no poden ser corregits o es 

preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu t reball estructural, la peça ha de ser 

substituïda. 

Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar  apilats sobre el terreny sense estar en 

contacte amb el terra i de forma que no es produeix i acumulació d’aigua. 

 El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord am b el programa de muntatge i garantint la 

seguretat estructural en tot moment. 

 Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha  de resistir, en condicions de seguretat, 

les càrregues provisionals de muntatge i els efecte s de les càrregues de vent. 

 Les traves i encastaments o subjeccions provisiona ls s’han de mantenir en la seva posició 

fins que l’avanç del muntatge permeti que puguin se r retirats de forma segura. 

 Les unions per a peces provisionals necessàries pe r al muntatge s’han de fer de forma que no 

debilitin l’estructura ni disminueixin la seva capa citat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda p els sistemes de muntatge utilitzats. 

 Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’a ssegurar per a evitar que s’afluixin de 

forma involuntària.  

Durant el procé s de muntatge, el constructor ha de  garantir que ninguna part de l’estructura 

estigui deformada o sobrecarregada permanentment pe r l’apilament de materials estructurals o 

per càrregues provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’ali near al més aviat possible i immediatament 

després completar el cargolament. 

No s’han de fer unions permanents fins que una part  suficient de l’estructura no estigui ben 

alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalm ent de manera que no es produeixin desplaç 

aments durant el muntatge o l’alineació posterior d e la resta de l’estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitza r a obra es farà a taller. 

 Els desperfectes que les operacions de magatzematg e i manipulació ocasionin en l’acabat 

superficial de l’estructura s’han de reparar amb pr ocediments adequats. 

Per a la reparació  de superfícies galvanitzades s’ han d’utilitzar productes de pintura 

adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mín im, 10 mm de galvanització intacta. 

Le s parts que hagin de quedar de difícil accés des prés del seu muntatge han de rebre el 

tractament de protecció després de la inspecció i  acceptació de la DF i abans del muntatge. 

 Les estructures amb planxes i peces primes conform ades en fred s’executaran considerant els 

requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2. 

 Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’ex ecutaran considerant els requisits 

addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 

 Les estructures amb gelosia de secció foradada s’e xecutaran tenint en compte els requisits 

addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

 Els forats per als cargols s’han de fer amb perfor adora mecànica. S’admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equiva lent. 
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Es  permet l’execució de forats amb punxonatge semp re que es compleixin els requisits 

establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 

640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es p erforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 

Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s ’han d’eliminar les rebaves. 

 Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols d e muntatge per assegurar la immobilitat de 

les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva  marca de designació sigui visible després 

del muntatge. 

 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de car gol, femella i volandera(es) s’ha de collar 

fins arribar al “collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 

procés s’ha de fer progressivament començant pels c argols situats al centre. Si és necessari 

s’han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesa ts d’un grup s’han de collar d’acord amb el 

que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Pe r a que el pretesat sigui uniforme s’han de 

fer cicles addicionals de collat. 

S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 

collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 

 El collat dels cargols pretesats s’ha de fer segui nt un dels procediments següents: 

- Mètode de control del parell torsor 

- Mètode del gir de femella 

- Mètode de l’indicador directe de tensió 

Les superfí cies que han de transmetre esforços per  fricció s’han de netejar d’olis amb 

netejadors químics. Després de la preparació i fins  l’ armat i cargolat s’han de protegir amb 

cobertes impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perím etre de la unió amb cargols no s’ha de 

tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions  soldades són: 

- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc  manual) 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas act iu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas ine rt 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc d’espàrrecs 

Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes  directes del vent, de la pluja i de la 

neu. 

A l’ obra i a disposició del personal encarregat de  soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, 

que ha d’incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de 

soldadura, l’ ordre a seguir, les especificacions d el procés i les mesures per a evitar 

l’esquinçament laminar. 

Les soldadures s’ han de fer per soldadors certific ats per un organisme acreditat i 

qualificats segons la UNE-EN 287-1. 

La coordinació  de les tasques de soldadura s’ha de  fer per soldadors qualificats i amb 

experiència amb el tipus d’operació que supervisen.  
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Abans de començar a soldar s’ha de verificar que le s superfícies i vores a soldar són 

adequades al procé s de soldadura i que estan lliur es de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudic ar el procés de soldatge. S’han de mantenir 

seques i lliures de condensacions. 

 Els components a soldar han d’estar correctament c ol·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de pun teig, de manera que les unions a soldar 

siguin accessibles i visibles per al soldador. No s ’han d’introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera q ue les dimensions finals dels components 

estructurals estiguin dintre de les toleràncies est ablertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al munt atge de l’estructura, s’han de retirar 

sense fer malbé les peces. 

 Les soldadures provisionals s’han d’executar segui nt les especificacions generals. S’han 

d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s ’incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocita t de refredament puguin produir un 

enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 

precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en ca da component del metall base. 

No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadur es amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produ ir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer  el següent, cal netejar l'escòria per 

mitjà d'una picola i d'un raspall. 

L’execució dels  diferents tipus de soldadures s’ha  de fer d’acord amb els requisits 

establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obr es d’edificació o d’acord amb l’article 

640.5.2  del PG3 per a obres d’enginyeria civil. 

No s’han d’utilitzar materials de protecció que per judiquin la qualitat de la soldadura a 

menys de 150 mm de la zona a soldar. 

 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l’escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES,  PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE, 

ELEMENTS AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material corr esponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de a cero. Parte 1: Reglas generales y reglas 

para edificación. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

 
 
E4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FO RMACIÓ DE SOSTRES 
E4LH - SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT I REVOLTONS  PER A SOSTRES A 3,00 M D'ALÇÀRIA, 
COM A MÀXIM 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Subministrament i col·locació de l'element resisten t (bigueta o semibigueta) i dels revoltons 

per a la formació de sostres unidireccionals. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Biguetes de formigó precomprimit 

- Semibiguetes (de formigó armat o pretesat amb o s ense sola ceràmica) 

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

- Confecció dels plànols de muntatge del sostre 

- Preparació del perímetre de recolzament de les se mibiguetes, neteja i anivellament 

- Col·locació dels suports provisionals del sostre 

- Replanteig i col·locació de les semibiguetes 

- Col·locació dels revoltons 

Per acabar el sostre s'han de col·locar les armadur es complementaries als nervis, negatius i 

tallants, la malla de repartiment de la capa de com pressió , i posteriorment s'han de 

formigonar, els nervis, els massissats i la capa de  compressió, d'acord amb les corresponents 

partides d'obra. 

CONDICIONS GENERALS: 

El muntatge dels elements prefabricats es realitzar à conforme el que indiquen els plà nols, 

detalls d’esquema de muntatge i d’acord amb la fitx a tècnica. 

Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà  

especial cura amb les dimensions dels diferents ele ments i l’execució dels recolzaments, 

enllaços i unions 

Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre  els elements de suport del sostre. 

El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític p er a garantir la rigidesa en el seu pla, i 

ha d'estar sòlidament unit als elements de suport o n s'han d'ancorar les armadures superiors, 

les inferiors i les de repartiment. 

Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els  suports poden ser: 

- Per penetració de la bigueta al suport 

- Per perllongació de l'armadura inferior de la big ueta dins del suport 

- Per cavalcament armadura adossada a bigueta que p enetri al suport 

Enllaç per penetració: 

- Les biguetes s'han de recolzar en els elements de  suport de manera que això no faci 

disminuir la secció dels mateixos. 

- La llargària de penetració de la bigueta ha de se r la determinada pel càlcul, i que ha 

d'estar indicada als plànols de muntatge. 

Enllaç per perllongació: 

- La llargària de penetració de l'armadura inferior  de la bigueta ha de ser la determinada pel 

càlcul, i que ha d'estar indicada al plànols de mun tatge. 

- Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a mínim 

fins la cara del recolzament directe, o fins l'estr ep de la biga plana, si el recolzament es 

indirecte. 

Enllaç per cavalcament: 

- La llargària del cavalcament de l'armadura amb la  bigueta ha de ser la llargària equivalent 

a la llargària d'ancoratge, i la llargària de penet ració al suport ha de ser la determinada 

pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plà nols de muntatge. 

A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han  d'eliminar els revoltons, deixant un espai 

per a massissar de formigó. 

La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm. 

En els recolzaments indirectes per cavalcament, les  longituds d’aquest s’han de definir per 

càlcul d’acord amb l’apartat 7.1 de l’annex 12 de l ’EHE-08 

Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a 

garantir la unió entre aquest i la bigueta. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

233 
  

Si el sostre te mes d'un tram i els nervis s'han ca lculat amb continuïtat, les biguetes s'han 

de disposar enfrontades.  

Si els trams tenen els nervis en direccions enfront ades, s'ha de massissar l'espai entre les 

dues primeres biguetes paral·leles  a la trobada en tre trams, per absorbir l'esforç de 

compressió de la part inferior del sostre. 

Als extrems de les biguetes s'haurà de col·locar un a armadura superior, per absorbir el moment 

negatiu, d'almenys una barra per nervi, i de llargà  ria i diàmetre indicats als plànols de 

muntatge del sostre, i que haurà de complir les esp ecificacions de la seva partida d'obra. 

Es disposarà d’una llosa formigonada en obra amb un  gruix com a mínim de 40mm sobre biguetes o 

peces d’ entrebigat ceràmiques o de formigó i de 50 mm sobre d’altres tipus de peces 

d’entrebigat. 

En el cas de sostres amb biguetes sense armadures t ransversals de connexió amb el formigó  

abocat en obra, el perfil de la peça d’entrebigat d eixarà a ambdos costats de la cara superior 

de la bigueta un pas de 30mm, com a mínim. 

La secció transversal del sostre ha de complir: 

- Peces resistents:  h > c/8 

- Peces alleugeridores o recuperables:  h > c/6 

h = gruix del formigó de la capa de compressió al p unt determinat 

c = distància del punt del perfil al eix vertical d e simetria de la peça. 

Toleràncies d'execució: 

- Separació entre eixos:  ± 10 mm 

- Entregues de biguetes o armadures sortints en big ues ± 15 mm  

BIGUETES O SEMIBIGUETES PRETENSADES: 

Fissuració màxima en funció de l'exposició ambienta l definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE-08: 

- En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 

- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La separació màxima entre sotaponts s’ha de determi nar per càlcul d’acord amb l’apartat 59.2  

de l’EHE-08 

Les biguetes i els revoltons s'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer 

malbé. 

Un cop anivellats els sotapons, es col·locaran les biguetes amb el intereix indicat en 

plànols, mitjançant les peces d’ entrebigat extreme s. 

Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de r ecolzar sobre l'ala inferior de la bigueta. 

La superfície de contacte entre la bigueta i el for migó abocat a l'obra, ha de ser neta i 

sense cossos estranys per tal d'assegurar l'adherèn cia. 

L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de muntatge. 

Els puntals s'han de recolzar sobre taulons si esta n directament en contacte amb el terreny. 

Han d'estar prou travats per a suportar les empente s horitzontals del muntatge. 

Els puntals s’han de travar en dues direccions perp endiculars 

En sostres de biguetes pretensades s’han de col·loc ar les biguetes i s’han d’ ajustar tot 

seguit els apuntalats 

Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 

Les superfícies de peces de formigó prefabricades h an d’estar ben humitejades en el moment del 

formigonat  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT, entre cares dels elements de 

recolzament, amb deducció de la superfície correspo nent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
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- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E64 - TANCAMENTS DE PLANXES METÀL.LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E645ZL07,E645ZL11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació d'element de tancament mitjançant planxa g recada o nervada d’acer galvanitzat i 

prelacat, amb o sense aïllament de fibra de vidre, col·locat amb fixacions mecàniques. 

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

- Replanteig 

- Col·locació de l’aïllament de fibra de vidre, en el seu cas 

- Col·locació de les planxes amb fixacions mecàniqu es 

- Execució dels junts entre planxes 

CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al su port. 

El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 

La superfície d’acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 
Les fixacions dels perfils s’han de col·locar en el s forats previstos. 

Les planxes han d'estar alineades en la direcció ve rtical i en la direcció horitzontal. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estan c. 

La part superior i les cantonades han d'estar prote gides, amb peces especials del mateix 

acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua. 

Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels  nervis i han de portar una volandera 

d'estanquitat. 

Les unions laterals entre planxes han de quedar pro tegides en el sentit del recorregut de 

l'aigua i del vent dominant. 
Punts de fixació per planxa:  >= 6 

Distància entre la fixació i els extrems de la plan xa:  >= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 
- Aplomat entre dues planxes consecutives:  ± 10 mm  

- Aplomat total: ± 30 mm 

- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives:  ±  5 mm 

- Paral·lelisme del conjunt de planxes:  ± 10 mm 

- Nivell entre dues planxes consecutives:  ± 2 mm 

- Nivell entre les planxes d'una filada:  ± 10 mm 

TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: 

Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col·locats a tocar, les plaques han 

de quedar a trencajunt. 

L’aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota l a superfície, sense que es produeixin ponts 

tèrmics. 

Quan l’aïllament porta barrera de vapor (paper Kraf t), aquesta ha de quedar situada a la cara 

calenta de l’aïllament. 

Quan l’aïllament va revestit amb làmina plàstica (p rotecció elàstica, làmina plàstica de color 

blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar a la c ara vista de l’aïllament. 
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Quan l’aïllament porta paper Kraft o protecció elàs tica, els junts han de quedar segellats amb 

cinta adhesiva. 

Junts entre plaques:  <= 2 mm 

Distància entre punts de fixació de l’aïllament:  < = 70 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del v ent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 

un cop realitzats els treballs es donen aquestes co ndicions, s'han de revisar i assegurar les 

parts fetes. 
Les planxes han de col·locar-se a partir del punt m és baix. 

TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: 

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i d esprés de la col·locació. 

Les plaques col·locades s’han de protegir d’impacte s, de pressions o d’altres accions que el 

puguin alterar. 

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant  l'execució, ha de ser reparat amb cinta 

adhesiva impermeable al vapor. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E7A - BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTA NQUITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7A24M0L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel· lícula o làmines col·locades adherides o no 

sobre el suport. 

S'han considerat els materials següents: 

- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes 

- Làmina bituminosa 

- Full d'alumini 

- Làmina de polietilè 

S'han considerat les formes de col·locació següents : 
- Làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt 

- Làmina bituminosa, full d’alumini o làmina de pol ietilè, col·locades sense adherir 

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

Barrera amb pel·lícula bituminosa: 

- Neteja i preparació de la superfície 

 - Aplicació del producte amb les capes necessàries  

 Barrera amb làmina bituminosa col·locada no adheri da: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element separador 

- Col·locació de la làmina 

Barrera amb làmina bituminosa adherida amb oxiasfal t: 
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- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'emprimació 

- Col·locació de la làmina 
Barrera amb full d’alumini o làmina de polietilè, c ol·locades sense adherir: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitza r sense discontinuïtats. 

La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discon tinuïtat entre la part inferior i la 

superior. 

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA: 

L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel· lícula sòlida, uniforme i contínua. 

Ha de tenir la dotació prevista. 

BARRERA AMB LÀMINES: 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

Els cavalcaments en les làmines bituminoses, han d' anar soldats en tota la seva llargària. 

Cavalcaments: 

- Làmines bituminoses: >= 8 cm 

- Fulls d’alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm 

- Feltre: >= 5 cm 

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT: 

Ha de quedar totalment adherida al suport. 

La capa d'oxiasfalt ha de ser contínua. 

LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA: 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA: 

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir  desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i 

neta de partícules, residus oliosos i antiadherents . 

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. L a segona capa s'ha de donar quan la primera 

sigui seca. 

BARRERA AMB LÀMINES: 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que p uguin perforar la làmina. 

El procés d'elaboració de la barrera no ha de modif icar les característiques dels seus 

components. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas d e persones, equips o materials. 

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA: 

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura e ntre 5°C per la làmina tipus LO o a -5°C 

per la làmina tipus LBM i els 35°C. 

Característiques del suport: 

- Rugositat:  <= 1 mm 

 - Humitat:  <= 5% 

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA COL·LOCADA NO ADHERIDA: 

Les làmines s'han d'adherir entre elles per pressió , un cop estovat el betum propi en aplicar 

calor. 

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT: 

Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport , amb oxiasfalt en calent. 

S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans no es refredi. 

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre  160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 

260°C en caldera. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

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

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

BARRERA AMB LÀMINES: 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
E7D - Familia 7D 
E7D2 - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTERS DE PERL ITA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7D21323. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de revestiment aïllant amb morter sobre el ements superficials o lineals. 

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

Aïllament estès amb mitjans manuals: 

- Neteja i preparació del suport 

 - Estesa del material 

 Aïllament projectat: 

- Neteja i preparació del suport 

 - Projecció del material en varies capes 

 - Cura 

 CONDICIONS GENERALS: 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota l a superfície per aïllar. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, for ats o d'altres defectes. 

AÏLLAMENT ESTÈS AMB MITJANS MANUALS: 

La superfície del revestiment ha de quedar llisa, a mb la planor i l'aplomat previstos. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 10 mm/2 m 

- Aplomat:  ± 10 mm/3 m 

 AÏLLAMENT PROJECTAT: 

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: 
- Gruix de l’aï llament:  +15 mm 
     Gruix entre 2 i 2,5 cm:  - 2 mm 
     Gruix entre 3 i 4 cm:  - 3 mm 
     Gruix 5 cm:  - 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

S'han de picar els elements no rugosos per tal d'af avorir 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. 
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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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI. 
 
 
E7D6 - PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7D6ZL10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
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. 

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

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

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

segons la composició de la pintura d'acabat 

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

CONDICIONS GENERALS: 

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

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura un iformes. 
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les 
no accessibles. 
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d’imprimació antioxidant i la pintura 
intumescent, al igual que amb la pintura d’acabat. La pintura d’acabat no ha d’impedir el 
desenvolupament de l’escuma que genera la pintura i ntumescent i la seva conseqüent expansió en 
cas d’incendi. 
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció an ticorrosiva amb la protecció al foc. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

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

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. 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de cim ent o de calç i s'ha de desgreixar la 
superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les capes d' emprimació que siguin necessàries. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobree scalfats. 

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

i l'autorització de la DF. 

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

lleugerament diluïda, segons les instruccions del f abricant. 
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No s’ha d’aplicar una capa si la capa anterior no e stà completament seca. 
Abans d’aplicar la pintura, els perfils han d’estar  protegits de la corrossió amb la 
imprimació antioxidant. 

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

durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificia ls d'assecatge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície realment pintada segons les especi ficacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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. 
 
 
E8 - REVESTIMENTS 
E89 - PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E89BABJ0,E89BBBH0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

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

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S’han considerat els tipus de superficies següents:  

- Superfícies de fusta 

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

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

 S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, fines tres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

- Elements de calefacció 

- Tubs 

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

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

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

segons la composició de la pintura d'acabat 

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

CONDICIONS GENERALS: 

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

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura un iformes. 

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

només s'hagin pintat les visibles. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 12 5 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

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

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

 - Humitat relativa de l'aire > 60% 

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

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

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

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

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

instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobree scalfats. 

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

i l'autorització  de la DF. 

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

lleugerament diluï da, segons les instruccions del fabricant. 

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

durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificia ls d'assecatge. 

SUPERFÍCIES DE FUSTA: 

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

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

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

fustes dures. 

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

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

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

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

vetes i eliminar la pols. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, C OURE): 

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

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

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

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

En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en c ompte les següents consideracions: 

- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfíc ies a pintar han d’estar preparades 

adequadament d’ acord amb les normes UNE-EN ISO 850 4-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a  cadascuna un color diferent. 

- Després de l’aplicació de la pintura les superfíc ies s’han de protegir de l’acumulació 

d’aigua durant un cert temps. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engr unades. 

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

de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

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

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'ap licar la pintura: 

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

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

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherèn cia del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

m2 de superfície realment pintada segons les especi ficacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
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Deducció  de la superfície corresponent a obertures : 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements qu e configuren l'obertura com és ara, 

bastiments que s'hagin embrutat. 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BA LCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O 

EXTENSIBLES: 

m2 de superfície real amidada segons les especifica cions de la DT. 

Deducció  de la superfície corresponent a obertures : 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

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

envidrada de: 

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

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

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

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

PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER: 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
E9 - PAVIMENTS 
E9C - PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
E9C1 - PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9C11432. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de paviment amb peces de terratzo col·loca des a truc de maceta amb morter. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Humectació 

- Col·locació de la capa de morter 

- Humectació i col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morte r fresc i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, es cantonades, amb taques ni amb d'altres 

defectes superficials. 
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No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir la textura i el c olor uniformes. 

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

Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions re ctes. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrt land i colorants en el seu cas. 

En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aq uesta ha de tenir un gruix de 2 cm. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm 

- Rectitud dels junts:  <= 3 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >=  5°C. 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per no absorbir l'aigua del morter. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de 

gruix. 

S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les pe ces i després s'ha d'estendre la beurada. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfí cie amidada segons les especificacion s de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
E9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
E9DA - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ES MALTAR 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de paviment de rajola de gres premsat o ex truït col·locat amb morter adhesiu. 

S’han considerat les següents col·locacions: 

- A truc de maceta 

- A estesa 

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

Col·locació a truc de maceta: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb mor ter adhesiu 

- Reblert dels junts 

Col·locació a l’estesa: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces del paviment 

- Assentament de les peces col·locades 
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- Reblert dels junts amb beurada de ciment 

CONDICIONS GENERALS: 

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, es querdades, escantonades ni d'altres 

defectes superficials. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir la textura i el c olor uniformes. 

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

S'han de respectar els junts propis del suport. 

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

L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la  superfície per pavimentar. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm 

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

COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 

Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 

perímetre. 

Els junts s'han de reblir amb morter. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

COL·LOCAT A ESTESA: 

Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1  a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el 

perímetre. 

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment b lanc i, eventualment, amb colorants. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >=  5°C. 

La superfície del suport ha de ser neta i seca. 

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per  tal d'evitar possibles diferències de 

tonalitat. 

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar  amb aplanadora dentada, segons les 

instruccions del fabricant. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una super fície contínua d'assentament i s'han de 

collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i de sprés s'han de reblir els junts. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfí cie amidada segons les especificacion s de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
E9DC - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9DCU250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de paviment de rajola de gres premsat o ex truït col·locat amb morter adhesiu. 

S’han considerat les següents col·locacions: 

- A truc de maceta 

- A estesa 

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

Col·locació a truc de maceta: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb mor ter adhesiu 

- Reblert dels junts 

Col·locació a l’estesa: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces del paviment 

- Assentament de les peces col·locades 

- Reblert dels junts amb beurada de ciment 

CONDICIONS GENERALS: 

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, es querdades, escantonades ni d'altres 

defectes superficials. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir la textura i el c olor uniformes. 

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

S'han de respectar els junts propis del suport. 

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

L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la  superfície per pavimentar. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm 

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

COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 

Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 

perímetre. 

Els junts s'han de reblir amb morter. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

COL·LOCAT A ESTESA: 

Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1  a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el 

perímetre. 

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment b lanc i, eventualment, amb colorants. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >=  5°C. 

La superfície del suport ha de ser neta i seca. 
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S'han de barrejar les peces de caixes diferents per  tal d'evitar possibles diferències de 

tonalitat. 

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar  amb aplanadora dentada, segons les 

instruccions del fabricant. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una super fície contínua d'assentament i s'han de 

collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i de sprés s'han de reblir els junts. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfí cie amidada segons les especificacion s de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
E9DD - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9DDU290. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de paviment de rajola de gres premsat o ex truït col·locat amb morter adhesiu. 

S’han considerat les següents col·locacions: 

- A truc de maceta 

- A estesa 

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

Col·locació a truc de maceta: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb mor ter adhesiu 

- Reblert dels junts 

Col·locació a l’estesa: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces del paviment 

- Assentament de les peces col·locades 

- Reblert dels junts amb beurada de ciment 

CONDICIONS GENERALS: 

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, es querdades, escantonades ni d'altres 

defectes superficials. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir la textura i el c olor uniformes. 

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

S'han de respectar els junts propis del suport. 

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

L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la  superfície per pavimentar. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 
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- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm 

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

COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 

Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 

perímetre. 

Els junts s'han de reblir amb morter. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

COL·LOCAT A ESTESA: 

Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1  a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el 

perímetre. 

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment b lanc i, eventualment, amb colorants. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >=  5°C. 

La superfície del suport ha de ser neta i seca. 

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per  tal d'evitar possibles diferències de 

tonalitat. 

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar  amb aplanadora dentada, segons les 

instruccions del fabricant. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una super fície contínua d'assentament i s'han de 

collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i de sprés s'han de reblir els junts. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfí cie amidada segons les especificacion s de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
E9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
E9GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIG Ó 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9GZ3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Execució d'acabats superficials i formació de junts  en paviments de formigó. 

Tall de paviment de formigó a mb una serra de disc per tal d’obtenir: 

- Caixa per a junt de dilatació 

- Junt de retracció 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Corronat manual de paviment de formigó 
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 - Ratllat manual de paviment de formigó 

 - Formació de junt amb perfil buit de PVC 

 - Formació de junt amb serra de disc 

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

Formació de junt amb serra de disc: 

- Replanteig del junt 

 - Tall del paviment de formigó amb serra de disc 

 - Neteja del junt 

 - Eventual protecció del junt executat 

 En el corronat o ratllat: 

- Acabat de la superfície del paviment 

 En la formació del junt en formigó fresc: 

- Replanteig del junt 

 - Formació del junt 

 - Neteja del junt 

 - Eventual protecció del junt executat 

 CONDICIONS GENERALS: 

FORMACIÓ DE JUNT: 

Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de 

tenir vores escantonades. 

Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 

Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix  del paviment 

 Toleràncies d'execució: 

- Amplària:  ± 10% 

- Alçària:  ± 10% 

- Replanteig:  ± 1% 

CORRONAT: 

Acabat manual de paviment de formigó fet amb un cor ró de superfície en relleu. 

A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

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

L'acabat superficial ha de complir les especificaci ons subjectives requerides per la DF. 

RATLLAT: 

Acabat mecànic de paviment de formigó fet amb raspa ll de pues. 

Les estries han de ser paral·leles entre elles i se nsiblement paral·leles o perpendiculars als 

eixos del paviment. 

A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

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

L'acabat superficial ha de complir les especificaci ons subjectives requerides per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5 °C i 40°C. 

L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i aba ns que comenci l'adormiment del formigó. 

FORMACIÓ DE JUNT: 

Al realitzar els junts no s'han de produir danys al  paviment (cops, ratlles, etc.). 

FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC: 

Els junts s'han de fer quan el formigó estigui sufi cientment endurit per evitar que 

s'escantoni, i abans de que comenci a produir esque rdes per retracció (entre 6 i 48 h de 

l'abocament, segons la temperatura exterior). 

En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediata ment s'ha de protegir del trànsit i de 

l'entrada de pols. 

RATLLAT: 

Les estries s'han de fer aplicant mecànicament un r aspall amb pues de plàstic, filferro o un 

altre material aprovat per la DF. 
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CORRONAT: 

L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corró d e superfície amb relleu. El tipus utilitzat 

ha de ser aprovat per la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT: 

m2 de superfí cie amidada segons les especificacion s de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

FORMACIÓ DE JUNT: 

m de llargària executada realment, amidada segons l es especificacions del projecte, comprovada 

i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha condicions específiques del procés d'execu ció. 
 
 
E9M - PAVIMENTS CONTINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9M11028. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

 Revestiment continu per a paviments. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Paviment de resina sintè tica en dues capes, amb o sense imprimació 

 - Paviment de morter de resina epoxi en una o dues  capes, amb o sense capa de pintura 

- Paviment amb morter autoanivellant 

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

Revestiment de resines:  

- Preparació  i comprovació de la superfície 

- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat , de les capes de producte 

- Aplicació successiva, en el seu cas, amb els inte rvals d’assecat, de les capes de pintura 

d’acabat 

- Neteja final de la superfície acabada 

- Protecció del revestiment col·locat 

Morter autoanivellant: 

- Preparació i comprovació  de la superfície d'asse ntament 

- Col-locació de la imprimació fixadora 

- Col-locació de la pasta allisadora 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

El reve stiment ha de formar una superfície plana i  llisa. 

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

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura un iformes. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

    - Gruix:  ± 10% 

- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 

 ACABAT PINTAT:  
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Han d’ estar pintades totes les superfícies indicad es a la DT. 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses  ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el gruix indicat a la DT, d’ acord amb la dotació prevista i els rendiments 
indicats pel fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S’ha d’aplicar a una temperatura  entre 10 i 30ºC, sense pluja. 

Abans de l’aplicació s’ ha de comprovar que el prod ucte tingui un aspecte homogeni. 

El suport a cobrir ha d'haver assolit la resistènci a mecànica necessària. 

La superfície a cobrir ha d’ estar seca, sanejada i  neta de matèries que dificultin 

l’adherència. 

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

durant i després de l'aplicació. 

S’ha d’ap licar seguint les instruccions de la docu mentació tècnica del fabricant. 

PAVIMENT  DE RESINES SINTÈTIQUES: 

S’han d’eliminar les irregularitats del suport que siguin superiors a 3 mm. 

Temps d'assecatge  (25ºC capa 1 mm):  3-4 h 

 PAVIMENT DE MORTER AUTOANIVELLANT: 

L'aplicació s'ha de fer a una temperatura ambient e ntre 5°C i 30°C. 

No s’ha d’aplicar en exteriors ni en locals interio rs amb humitat permanent o susceptibles 

d’humitat per capil·laritat. 

El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'hori tzontalitat previstos. 

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin  l'adherència. 

Prèviament s’han de reomplir els cocons existents e n el suport amb el morter d’anivellament  

barrejat amb sorra fina. 

S’han de respectar els junts estructurals. 

S’han de deixar junts perimetrals quan la superfíci e sigui superior a 12 m2 i és recomanable 

deixar junts de partició per a superfícies superior s a 20 m2. 

S’ha d’esperar de 4 a 6 h, desprès de l’aplicació d e la emprimació fixadora, per col·locar el 

morter. 

L’aplicació d’una segona capa de morter d’anivellam ent s’ha de fer tan aviat com es pugui 

trepitjar l’anterior. 

Quan el morter d’anivellament s’hagi d’aplicar sobr e suports amb terra radiant , aquesta 

s’haurà d’apagar 24 h abans. 

La preparació de la emprimació i del morter, i la s eva aplicació, s'ha de fer d'acord amb les 

instruccions del fabricant. 

La capa de morter no s'ha de trepitjar durant les 3  h següents a la seva aplicació. 

Temps d'espera per col·locar el revestiment: 

- Ceràmica, moqueta:  8 a 12 h 

- Parquet, plàstics:  12 a 24 h 

- Pintura:  72 h 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

Amb deducció de la superfí cie corresponent a obert ures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E9Q - PAVIMENTS DE FUSTA 
E9QH - PARQUETS FLOTANTS DE POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SINTÈTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9QH2313. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o  multicapes amb acabats de fusta o 
materials sintètics, col·locats sense adherir sobre  una làmina separadora d’escuma de 
polietilè. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de la làmina d’escuma de polietilè 

- Col·locació dels posts, encolats entre si o amb j unt a pressió 

- Col·locació dels junts d’expansió 

- Neteja del paviment acabat i eliminació de les fa lques perimetrals 

CONDICIONS GENERALS: 
El paviment acabat ha de formar una superfície plan a, llisa, horitzontal, de textura uniforme. 

En el paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes 

superficials. 

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

S'han de respectar els junts propis del suport. 
Als recintes amb la mida perpendicular al llarg del s posts mes gran a 8 m, s’han de col·locar 
junts d’expansió. 
Els junts d’expansió han de ser paral·lels a la dir ecció dels posts. 
Han d’estar situats als canvis de dimensió del reci nte, com als passos de porta, etc. 
Si el recinte te unes mides sense interrupcions mes  grans a 12 m, s’han de fer junts 
d’expansió perpendiculars als posts o sobre dimensi onar el junt perimetral. 
Els posts han d’estar col·locats a trencajunts, amb  una separació mínima entre junts de 30 cm 
, o el doble del ample del post. 
Gruix làmina escuma polietilè:  >= 2 mm 
Distància dels posts perimetrals als paraments:  >=  12 mm,   > 0,15% Amplada del local 
Llargària mínima dels posts retallats en trams cent rals :  >= 3 x ample post 
Amplada junt expansió:  >= 10 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell (mesurat amb regla de 2 m):  ± 5% 
- Planor general (mesurada amb regla de 2 m):  ± 5 mm 
- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm):  ± 1 mm 

- Distància entre el parquet i els paraments vertic als:  + 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambi ent, entre 10°C i 30°C. 

Les condicions del local per a la col·locació del p arquet han de ser: 

- Humitat relativa de l'aire: 

     - Zones de litoral:  < 70% 

     - Zones d’interior peninsular:  < 60% 

- Humitat del suport :  <= 2,5% 

El suport ha de ser net i ha de complir les condici ons de planor i de nivell que s'exigeixen 

al paviment acabat.  

El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui  acabat i envidrat. 
La làmina separadora, s’ha de col·locar en sentit p erpendicular a la direcció de les posts. 
Si els disseny de l’encaix encadellat del post no e stà  garantit pel fabricant per a fer 
unions sense encolar, cal que aquestes unions s’enc olin. 
La cola s’ha d’estendre únicament a una de les care s, sense omplir la ranura. 
Si s’han d’encolar els posts, s’ha de fer en tot el  seu perímetre. 
L’adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfí cie amidada segons les especificacion s del projecte, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb el s criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords amb les vores, sense que comporti 

l'ú s de material diferents d'aquells que normalmen t conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Espe cificaciones. 
 
 
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
EAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAFA2204,EAF119AL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat  o lacat, amb tots els seus mecanismes per 

a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col· locades sobre un bastiment de base, i 

amb els tapajunts col·locats. 

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

Finestres o balconeres: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o  balconera 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de ba se i segellat 

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

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 
 Portes: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i  segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformac ions dels angles, al nivell i al pla 

previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bas timent. 

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

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir e ls valors d'aillament tèrmic i acústic 

previstos. 

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

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
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- Aplomat:  ± 2 mm/m 

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
FINESTRES O BALCONERES: 

El bastiment ha d’estar subjectat al bastiment de b ase amb visos autorroscants o de rosca 

mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 c m com a màxim, i a menys de 30 cm dels 

extrems. 

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de  mantenir els valors de permeabilitat a 

l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent  indicats  a la DT. 

PORTES: 

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancorat ges galvanitzats, separats 60 cm com a 

màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm,  <= 0,4 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

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

del suport al qual estigui subjecte. 

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

l'impacte durant tot el procé s constructiu, i d'al tres que mantinguin l'escairat fins que 

quedi ben travat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
EAP - BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PE R A PORTES I ARMARIS 
EAP3 - BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR,  PER A PORTES DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAP36166,EAP36186,EAP36196. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Bastiments de fusta, col·locats directament sobre f àbrica. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Bastiments de base per a folrar 

 - Bastiments de base per a pintar 

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

- Replanteig 

- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva 

- Neteja i protecció 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformac ions dels angles, al nivell i al pla 

previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bas timent. 

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

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

per mitjà de fixacions mecàniques. 

Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 
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Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm 

Nombre ancoratges al cabiró superior: 

- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 

- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 

- Amplària > 175 cm:  4 

 Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm  

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Aplomat:  ± 3 mm 

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

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

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

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

del tapajunts. 

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

impactes durant tot el procé s constructiu i d'altr es que mantinguin l'escairat fins que quedi 

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

adequats (massilles, tacs, etc.). 

El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que  aquesta es va aixecant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  

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

d'obra específica de col·locació  de bastiments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
EAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAQDD266,EAQDD285,EAQDD286. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

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

pany, etc. 

S'han considerat les portes següents: 

- Exteriors 

 - Interiors 

 - D'armari 

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

- Presentació de la porta 

- Rectificació si cal 

- Col·locació de la ferramenta 

- Fixació definitiva 

- Neteja i protecció 
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CONDICIONS GENERALS: 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

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

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

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Aplomat:  ± 3 mm 

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

- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 

PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 

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

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

Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 

 PORTES D'ARMARI: 

Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3 

 Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2 

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

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés constru ctiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
EAR - PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SE RVEIS COMUNS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EARAA8A5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Portes de grans dimensions amb els accessoris i mec anismes necessaris per a possibilitar el 

seu accionament manual o automàtic, col·locades sob re fàbrica. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Porta basculant amb una o dues fulles, amb o sens e portes laterals, amb o sense tarja fixe 

de ventilació superior, compensada amb molles  d'ac er o amb contrapès lateral amb tots els 

mecanismes d'accionament i amb pany. 

- Porta enrotllable amb les guies, el corró compens at amb molles laterals i el pany. 

- Porta extensible de ballesta de perfils d'acer. 
- Porta plegable d’apertura ràpida vertical, amb to ts els mecanismes d’accionament elèctric i 
amb pany. 
- Porta seccional amb funcionament manual o amb ope rador electromecànic amb tots els 
mecanismes d’accionament i amb pany. 

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

Portes basculants: 

- Replanteig 

- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc. 
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- Muntatge de la porta 

- Muntatge dels contrapesos o motlles 

- Equilibrat de la porta 

- Neteja i protecció 

Portes enrotllables: 

- Replanteig 

- Col·locació de les guies i rejuntat amb l'obra de  fàbrica 

- Muntatge del corró, la persiana i els accessoris 

- Compensat de la persiana 

- Neteja i protecció 

Portes extensibles: 

- Replanteig 

- Fixació de les guies superiors 

- Fixació de la guia inferior 

- Fixació dels bastiments laterals 

- Muntatge de la ballesta 

- Neteja i protecció del conjunt 
Portes ràpides: 
- Replanteig 
- Col·locació i ancoratge de l’estructura autoporta nt 
- Muntatge de la porta 
- Muntatge dels mecanismes d’accionament i connexio nat elèctric 
- Equilibrat de la porta 
- Neteja i protecció 
Portes seccionals: 
- Replanteig 
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc. 
- Muntatge de la porta 
- Muntatge dels mecanismes d’accionament 
- Connexionat elèctric, en el cas d’accionament amb  operador electromecànic 
- Equilibrat de la porta 
- Neteja i protecció 

CONDICIONS GENERALS: 

La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos.  

Els mecanismes de lliscament han de garantir un acc ionament suau i silenciós. 

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

Distància entre ancoratges: 

- Porta basculant, extensible, ràpida o seccional:  <= 60 cm 

- Porta enrotllable:  <= 50 cm 

Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm 

 Franquícia fulla-paviment:  <= 10 mm 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Aplomat de les guies:  ± 2 mm 

- Pla previst respecte a les parets:  ± 2 mm 

- Franquícia fulla-paviment:  ± 2 mm 

PORTA BASCULANT, ENROTLLABLE, EXTENSIBLE O SECCIONAL: 

Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d' evitar cops al obrir-la. 

PORTA BASCULANT: 

Contrapès lateral: 

- Ha d'anar muntat dins d'una caixa registrable en tota la seva alçada i ha de tenir fre de 

caiguda 

 - Ha de ser únic i ha d'estar connectat per mitjà de cables als dos laterals de la fulla 

 PORTA RÀPIDA O SECCIONAL: 
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Els accessoris i automatismes d’obertura i tancamen t han d’estar situats a la posició  
indicada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'aco rd amb l'esquema de la DT o les 
instruccions del fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de fixar definitivament les guies, s'ha de pr ocedir a la col·locació de la fulla i a la 

seva anivellació i aplomat. 

PORTA RÀPIDA O SECCIONAL: 
No s'han de produir danys a les portes ni als mecan ismes durant el procés de muntatge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PORTA BASCULANT: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
PORTA ENROTLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 
 
 
EAS - PORTES TALLAFOCS 
EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EASA81N2,EASA81C2,EASA71A2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica , d’accionament manual o automà tic per 

termofusible. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Portes de fulles batents 

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

- Comprovació prèvia de que les dimensions del fora t i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elemen ts d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura. 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell prev ist. 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

Toleràncies d'execució: 

- Anivellament:  ± 1 mm 

 - Aplomat:  <= 3 mm (enfora) 

 PORTES DE FULLES BATENTS: 

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de ma nera que l'obertura de la porta no 

disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. 

Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm ) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han 

de quedar tapats amb massilles, tacs, etc. 
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En les portes de fulles batents, l 'ajustatge de le s cares de contacte entre el bastiment i 

les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les 

frontisses de les fulles. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI. 
 
 
EC - ENVIDRAMENTS 
EC1 - VIDRES PLANS 
EC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VI DRE LAMINAR DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1FAA31,EC1FAA33. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta,  acer, alumini o PVC o entregat directament 

sobre buit d’obra, o millora acú stica de balconera  substituint els vidres antics per vidre 

laminat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vidre aïllant o resistent al foc 

S'han considerat les formes de col·locació següents : 

- Col·locació amb llistó de vidre 

- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 

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

Col·locació amb llistó de vidre: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perí metre 

- Col·locació de les falques de recolzament 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai en tre el vidre i el galze 

- Col·locació del llistó perimetral 

- Allisat del màstic i neteja final 

Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 

dilatacions o deformacions del suport. 

Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 

No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni a mb formigó o metalls. 

Tots els materials utilitzats han de ser compatible s entre ells. 

El conjunt ha de ser totalment estanc. 

Quan el vidre és reflector, la superfície reflector a ha d'anar col·locada a l'exterior. 

Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancamen ts amb orificis de drenatge. 
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Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'e star col·locats  de manera que la cara 

exposada a les agressions coincideixi amb la indica da com a tal pel fabricant. 

Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 

 Alçària del galze i franquícia perimetral: 
- Vidre amb cambra d’aire: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│     Gruix vidre        │Semiperímetre │ Alçària │Franquícia  │ 
│2 llunes + cambra d'aire │   vidre      │  galze  │perimetral  │ 
│       (mm)             │    (m)       │  (mm)   │ (mm) ± 0,5 │ 
│────────────────────────│──────────────│─────────│────────────│ 
│                        │    <= 0,8    │ 18 ± 1,5 │    3       │ 
│       <= 20            │   0,8 - 3    │ 18 ± 1,5 │    3       │ 
│                        │     3 - 5    │ 20 ± 2,0 │    4       │ 
│                        │     5 - 7    │ 25 ± 2,5 │    5       │ 
│────────────────────────│──────────────│─────────│────────────│ 
│                        │    <= 0,8    │ 20 ± 2,0 │    4       │ 
│        > 20            │   0,8 - 3    │ 20 ± 2,0 │    4       │ 
│                        │     3 - 5    │ 22 ± 2,0 │    5       │ 
│                        │     5 - 7    │ 25 ± 2,5 │    5       │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Franquícia lateral i amplària del galze: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Semiperímetre │Franquícia │          Amplària galze                │ 
│   vidre      │ lateral   │Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  │ 
│    (m)       │   (mm)    │             (mm)                       │ 
│──────────────│───────────│────────────────────────────────────────│ 
│   <= 4       │     3     │       Gruix vidre + 6                  │ 
│    > 4       │     5     │       Gruix vidre + 10                 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 

a 2 mm. 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia lateral i amplària del galze: 
 - Vidre amb cambra d’aire: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│     Gruix vidre         │Semiperímetre │Franquícia │Amplària  │ 
│2 llunes + cambra d'aire │    vidre     │ lateral   │ galze    │ 
│         (mm)            │     (m)      │   (mm)    │  (mm)    │ 
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│ 
│       14 - 18           │              │           │ ± 2,0    │ 
│       19 - 23           │              │           │ ± 2,5    │ 
│       24 - 28           │              │           │ ± 3,0    │ 
│       30 - 32           │              │           │ ± 3,5    │ 
│       34 - 38           │    <= 4      │  ± 0,5    │ ± 4,0    │ 
│       40 - 42           │              │           │ ± 4,5    │ 
│         46              │              │           │ ± 5,0    │ 
│         57              │              │           │ ± 6,0    │ 
│       59 - 63           │              │           │ ± 6,5    │ 
│         73              │              │           │ ± 7,5    │ 
│         75              │              │           │ ± 8,0    │ 
│         79              │              │           │ ± 8,5    │ 
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│ 
│         14              │              │           │ ± 2,0    │ 
│       16 - 19           │              │           │ ± 2,5    │ 
│       20 - 24           │              │           │ ± 3,0    │ 
│       25 - 28           │              │           │ ± 3,5    │ 
│       30 - 34           │     > 4      │  ± 0,5    │ ± 4,0    │ 
│         38              │              │           │ ± 4,5    │ 
│       40 - 42           │              │           │ ± 5,0    │ 
│         46              │              │           │ ± 5,5    │ 
│       57 - 59           │              │           │ ± 6,5    │ 
│         63              │              │           │ ± 7,0    │ 
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│         73              │              │           │ ± 8,0    │ 
│       75 - 79           │              │           │ ± 8,5    │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

VIDRE TREMPAT: 

El vidre ha de portar totes les manufactures necess àries per a la seva posada a l'obra i no 

s'admet cap manufactura posterior. 

Les peces metàl·liques de fixació han de portar una  làmina de neoprè entre el vidre i el 

metall. 

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE: 

Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmer s o de fusta tractada, col·locades als 

extrems de la fusteria i a una distà ncia d'1/10 de  la seva llargària. 

La llargària de les falques s'ha de determinar d'ac ord amb el tipus de material i la 

superfície del vidre. 

El gruix de les falques ha d'estar en relació amb l a franquícia lateral i perimetral. 

S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'es tanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 

Amplària de les falques: 
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d’air e)+ 3 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Amplària de les falques (vidre aïllant): 
┌────────────────────────────────────┐ 
│      Gruix vidre        │Amplària  │ 
│2 llunes + cambra d'aire │ falques  │ 
│         (mm)            │  (mm)    │ 
│─────────────────────────│──────────│ 
│       14 - 16           │ ± 1,5    │ 
│       17 - 21           │ ± 2,0    │ 
│       22 - 26           │ ± 2,5    │ 
│       27 - 31           │ ± 3,0    │ 
│       32 - 34           │ ± 3,5    │ 
│       38 - 40           │ ± 4,0    │ 
│       42 - 46           │ ± 4,5    │ 
│       57 - 59           │ ± 6,0    │ 
│         63              │ ± 6,5    │ 
│       73 - 75           │ ± 7,5    │ 
│         79              │ ± 8,0    │ 
└────────────────────────────────────┘ 

COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 

El perfil conformat de neoprè ha de tenir una press ió constant en tota la seva llargària. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan  la velocitat del vent superi els 50 km/h i 

la temperatura sigui inferior a 0°C. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característi ques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

S’han de considerar les respectives dimensions sego ns els criteris següents, cal prendre el 

múltiple immediat superior en cas que la dimensió  no ho sigui: 
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGU RETAT O ANTIBALA: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per uni tat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFO RMATS DE NEOPRÈ: 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y método s de montaje. 
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ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ED1 - DESGUASSOS I BAIXANTS 
ED11 - DESGUASSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED111B21,ED111B31,ED111B51,ED111B61,ED111B71. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o po lipropilè, des de l'aparell fins al 

baixant, caixa sifònica o clavegueró. 

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

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presenta r exsudacions ni ha d’estar exposat a 

obstruccions. 

El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregu t descendent, reduccions de secció en cap 

punt. 

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontal s o en contrapendent. 

Els canvis de direcció s’han de fer amb peces espec ials. 

No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateix a canonada col.lectiva 

Quan es subjecten a paraments verticals, aquests ha n de tenir un gruix mínim de 9 cm. 

Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de 

ser regulables. 

Els trams que vagin encastats han d’anar aïllats i no s’han de subjectar amb guix o morter. 

El pas a través d’elements estructurals s’ha de fer  amb contratub amb una franquícia mínima de 

10 mm que s’ha d’ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic. 

Separació de les subjeccions: 

- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 

- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm 

Llargària del ramal: 

- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 

- Ramal d’aparells amb sifó individual:  <= 4 m 

- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m 

Pendent del ramal: 

- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 

- Ramal d’aparells amb sifó individual: 

     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 

     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 % 

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El procés d’instal·lació no ha d'alterar les caract erístiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
 
ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
ED35 - PERICONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED35UA10,ED352985. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifòn ic. 

S’han considerat els tipus següents: 

- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de  maó calat o de maó massís, arrebossades i 

lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrabl e. 

- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tap a de formigó prefabricat. 

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

Pericó fabricat “in situ”: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deix ant preparats els forats per al pas dels 

tubs 

- Arrebossat de les parets amb morter 

- Lliscat interior de les parets amb ciment 

- Col·locació de la tapa 

Pericó de formigó prefabricat: 

- Comprovació de la superfície d’assentament 

- Col.locació del pericó sobre la superfície d’asse ntament 

- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Col.locació de la tapa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els pericons amb tapa registrable han d’estar tapat s amb tapa de formigó prefabricat de gruix 

no inferior a 5 cm. La tapa ha de ser hermètica, ha  de disposar de junt de goma. 

En els pericons sifònics, el conducte de sortida de  les aigües ha de portar un colze de 90º. 

El gruix de la capa d’aigua en els pericons sifònic s no ha de ser inferior a 45 cm. 

El pericó ha d’impedir la sortida de gasos a l’exte rior. 

PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 

El pericó ha d'estar format amb parets de peces cer àmiques, sobre solera de formigó. 

Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb e ncadellat 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 qu edar travades per filades alternatives. 

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajun t i les filades han de ser horitzontals. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb u n arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 

a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòr tland. El revestiment sec ha de ser llis, 

sense fissures o d'altres defectes. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

Gruix de la solera: >= 10 cm 

Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònic s:  >= 1,5% 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

262 
  

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 

- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 

- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 

El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell pre vist. 

El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superf ície. 

Els orificis d’entrada i sortida de la conducció ha n de quedar preparats. 

Toleràncies d'execució: 

- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35° C sense pluja. 

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 s obre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 

hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 

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

pluja. 

El procès de col.locació del pericó no produirà des perfectes ni modificarà les condicions 

exigides al material. 

Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que  la D.F. ho consideri necessari. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
 
ED5 - DRENATGES 
ED51 - BUNERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED51CMX0,ED511110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Subministrament i col·locació d'elements per a la c onducció i evacuació de l'aigua superficial 

dels paviments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Bunera col·locada amb morter 

- Bunera adherida sobre làmina bituminosa en calent  

- Morrió col·locat amb morter 

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

Elements col·locats amb morter: 

- Replanteig 

- Col·locació caixa de la bunera 

- Execució de les unions amb els tubs 
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- Fixació de la bunera amb morter 

- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, ma terials sobrants, etc 

Elements adherits: 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estan c. 

BUNERA: 

El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bunera ha d’estar fet mitjançant pressió 

mecànica tipus brida de la tapa de la bunera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant 

ha de quedar protegit amb una brida de material plà stic. 

La tapa i els seus accessoris han de quedar correct ament col·locats i subjectats a la bunera, 

amb els procediments indicats pel fabricant. 

En la bunera de goma termoplàstica, la làmina imper meable només ha de cavalcar sobre la 

plataforma de base de la bunera, i no ha de penetra r dins del tub d'aquesta. 

La bunera de fosa, de poliamida o de etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment. 

La bunera de goma termoplàstica s'ha de fixar al ba ixant amb soldadura química. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la bunera i el paviment: -2 mm, 0 mm  

MORRIÓ: 

Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a l a bunera amb els procediments indicats pel 

fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 

s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de tr eballar amb cinturó de seguretat. 

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 

S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5° C i sense pluja. 

La bunera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la 

solera, escalfant-la prèviament en la zona correspo nent al perímetre de la bunera, i fixant-la 

a pressió sobre la làmina. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'h a 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d' acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

BUNERA: 

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

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

MORRIÓ: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
ED7 - CLAVEGUERONS 
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ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de clavegueró amb tub de PVC. 

S’han considerat les col·locacions següents: 

- Penjat del sostre 

- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra 

- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 

- En rasa, sobre solera de formigó i llit d’assenta ment de sorra 

- En rasa, sobre solera de formigó, llit d’assentam ent de sorra i amb reblert de sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Penjat del sostre: 

- Col·locació de les abraçadores de subjecció del t ub 

- Col·locació i unió dels tubs 

- Col·locació de les peces necessàries en els punts  singulars (per a canvis de direcció, 

connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·la da 

En rasa: 

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col.locació dels tubs 

- Segellat dels tubs 

- Realització de proves sobre la canonada instal.la da 

- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d’obra, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 

el pendent definit per a cada tram. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres  interiors queden alineats. S'accepta un 

ressalt <= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,  han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de pro tegir amb un contratub de secció més gran. 

La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'at aconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d’estar fetes amb els  procediments i materials aprovats pel 
fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del reco rregut descendent, reduccions de secció en 
cap punt. 

Ha de ser estanc a l’aigua a una pressió >= 0,3 bar  i <= 1 bar 

Ha de ser estanc a l’aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 

Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 2 50 Pa 
PENJAT DEL SOSTRE: 

El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a 

cada tram. 
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores , repartides a intervals regulars. 

Les abraçadores han de ser regulables, de ferro gal vanitzat i amb folre interior elàstic. 

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontal s o en contrapendent. 

Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de d irecció han de disposar de registres 

formats per peces especials. 

Separació entre registres:  <= 15 m 

Pendent:  >= 1 % 

Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 

Fletxa:  <= 0,3 cm 

Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm  

Franquícia entre tub i contratub:  10 – 15 mm 
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COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva ll argària sobre un llit de material granular 

o terra lliure de pedres. 

El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la  fondària prevista a la DT. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 

seu cas), inundacions de la rasa i de les variacion s tèrmiques. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament, les d'aigua potable han 

de passar per un pla superior a les de sanejament i  han d'anar separades tangencialment 100 

cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert  de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d’estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF. 

Pendent:  >= 2% 

Distància de la generatriu superior del tub a la su perfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 

cm 

En el cas de tubs de PVC-U con pressió enterrats qu e transportin aigua es recomana una alçada 

mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l’abric de l es gelades. 

Per a tubs instal.lats sota zones de trànsit intens  o que no sigui possible mantenir l’alçaria 

de 0,90m. es requerirà una protecció addicional. 

Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 

Gruix llit d’assentament de sorra:  >= 10 + diàmetr e exterior / 10 cm 

La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d’altres 

instal.lacions enterrades >= 0,4m. en condicions no rmals. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fon dària prevista a la DT. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de t enir esquerdes o defectes de formigonament 

com disgregacions o buits a la massa. 

Gruix solera de formigó:  15 cm 

REBLERT AMB SORRA: 

El material s'ha d'estendre per tongades successive s sensiblement paral·leles a la rasant 

final. 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de p ermetre la compactació prevista d'acord amb 

els mitjans que s'utilitzin. 

El material que s’utilitzi ha de complir les especi ficacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 

La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d’altre s materials estranys. 

Gruix tongades rebliment:  10 cm 

Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nive ll superior del tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de f er de forma que no rebin cops. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir  desperfectes en la superfície del tub. 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'h a d'evitar la seva obstrucció i s'ha 

d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 

introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni d eformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'h a de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb le s parets. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova  d'estanquitat, el contractista ha de 

corregir els defectes i procedir de nou a fer la pr ova. 

Es de bona pràctica l’estesa de tubs amb l’extrem m ascle inserit en l’embocaduda en el mateix 

sentit de circulació que el previst per el flux de sanejament. 
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Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d’encofrar- se amb formigó. 
PENJAT DEL SOSTRE: 

No s'han de manipular ni corbar els tubs. 

Els canvis direccionals i les connexions s'han de f er per mitjà de peces especials. 

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'e ix del tub. 

S’han d’instal.lar els absorbidors de dilatació nec essaris. 

La canonada principal s’ha de prolongar 30 cm des d e la primera connexió 

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'e xaminar-los, rebutjant els que presentin 

algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar  que la rasant, l'amplària, la fondària i 

el nivell freàtic de la rasa corresponen als especi ficats en la DT. En cas contrari cal avisar 

la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar e ls elements. 
Els tubs i rases s’han de mantenir lliures d’aigua,  per això és de bona pràctica muntar els 
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs del s punts baixos. 
Els tubs s’han de calçar i recolzar per a impedir e l seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de  comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 

eines de treball, etc.). 
No s’han de muntar trams de més de 100 m de llarg s ense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment r eblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat sego ns la normativa vigent. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 

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

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inici ï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 

de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 

Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistèn cia adequada, s’ha de col.locar el llit de 

material granular. 

REBLERT AMB SORRA: 

S’han de suspendre els treballs en cas de pluja o q uan la temperatura exterior sigui inferior 

a 0º C. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tong ada fins que l'última no s'hagi eixugat. 

Els treballs s’han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la sorra amb materials 

estranys. 

No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a  la intempèrie. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l' autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corre sponents a retalls i la repercussió de les 

peces especials a col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

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

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se apr ueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones . 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
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Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para saneamiento enterrado 

o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no pla stificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
 
 
EJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANIT ARIS 
EJ1 - APARELLS SANITARIS 
EJ12 - PLATS DE DUTXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ12B71Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de pl at de dutxa, encastat o col·locat sobre el 

paviment. 

S'han considerat els materials següents: 

- Porcellana 

- Gres esmaltat 

- Planxa d'acer 

- Resina 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de la dutxa a l'espai previst 

- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicio ns exigides a l'element simple. 

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb e l conducte d'evacuació. 

La resolució dels acords amb paraments i paviment h a de ser la reflectida en el projecte o la 

indicada per la DF. 

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de te nir instal·lada la connexió a terra amb 

cable de coure nu, de secció  2,5 mm2 en tots els c asos. 

Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es c onnectarà al cos d'aquest. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 

- Contacte revestiment-plat de dutxa:  ± 1,5 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EJ13 - LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ13B113. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de la vabo de porcellana, de gres esmaltat o de 

planxa d'acer. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Encastat a un taulell 

- Sobre un peu 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació del lavabo a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes cond icions exigides a l'element simple. 

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivel l frontal superior del lavabo ha de ser la 

reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el 

sistema indicat pel fabricant. 

Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament 

al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el c orresponent peu. 

L'acord amb el revestiment del parament, i entre el  lavabo, el peu i el paviment, o entre el 

lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de que dar rejuntat amb silicona neutra. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb e l conducte d'evacuació. 

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de du r instal·lada la connexió a terra amb cable 

de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ14 - INODORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ1401LS. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'ino dor de porcellana o de gres esmaltat, de 

sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixac ions verticals o sobre el paviment. 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condi cions exigides a l'element simple. 

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

La tapa i el seient han de quedar centrats, no ofer ir resistència ni tenir joc en el seu 

moviment. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivel l frontal superior de l'inodor ha de ser la 

reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al pavime nt, segons el cas, amb les fixacions 

subministrades pel fabricant. 

L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb e l conducte d'evacuació mitjançant una pasta 

segelladora en els aparells de descàrrega horitzont al, o mitjançant un junt de cautxú o de 

neoprè en els de descàrrega vertical. 

Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de q uedar regulats de manera que l'aparell 

funcioni correctament. 

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de du r instal·lada la connexió a terra amb cable 

de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'han de col·locar junts de material endurible a  les rosques. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ16 - URINARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ16B112. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'uri nari de porcellana esmaltada, amb evacuació 

directa o sifònica i alimentació integrada vista o encastada.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb fixacions murals 

- Sobre el paviment 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'urinari a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'urinari instal·lat ha de reunir les mateixes cond icions exigides a l'element simple. 

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivel l frontal superior de l'urinari ha de ser 

la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al pavime nt, segons el cas, amb les fixacions 

subministrades pel fabricant. 

L'acord amb el paviment i el revestiment ha de qued ar rejuntat. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb e l conducte d'evacuació. 

La connexió entre la sortida de l'aparell i el rama l de plom s'ha de fer mitjançant una peça 

d'enllaç de llautó  soldada al ramal i enroscada a un maniguet de regulació, amb junts de 

cautxú per garantir l'estanquitat del conjunt. 

La separació entre urinaris col·locats pot variar d e 600 a 770 mm segons el tipus d'enrajolat 

del local. 

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de du r instal·lada la connexió a terra amb cable 

de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT: 

L'urinari ha d'assentar-se sobre les vores de la ba se, sense encastar la cubeta en el morter. 

No ha de substituir-se el morter per guix o ciment.  

COL·LOCAT AMB FIXACIONS MURALS: 

No s'han de col·locar junts de material endurible a  les rosques. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
EJ18 - AIGÜERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ18LMAT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aig üera de gres esmaltat o d'acer. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb suports murals 

 - Encastat a un taulell 

 - Sobre moble 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes con dicions exigides al element simple. 

Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a  la posició prevista en el projecte. 

L'alçària des del nivell del paviment fins al nivel l frontal superior de l'aigüera ha de ser 

la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els sup orts murals, o bé recolzat sobre el moble 

de suport. 

L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de q uedar rejuntat amb silicona neutra. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb e l conducte d'evacuació. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS  
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ22U010,EJ23513GCYJP,EJ28513G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes  i accessoris per a aparells sanitaris, 

muntades superficialment o encastades. 

S'han considerat els elements següents: 

- Aixeta connectada al tub d'alimentació 

- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i a l de desguàs, si porta sobreixidor 

incorporat 

- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desgu às, si porta sobreixidor incorporat 

- Ruixador connectat al braç de la dutxa 

- Suport per a dutxa de telèfon 

- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a l a dutxa de telèfon 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

272 
  

- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 

- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrreg a incorporats 

- Colze d'enllaç 

- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimen tació connectat a l'aparell sanitari 

- Enllaç mural 

- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enlla ç i a l'aixeta 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 

- Segellat dels junts 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reu nir les mateixes condicions exigides a 

l'element simple. 

L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de qued ar anivellada en totes dues direccions, a 

la posició prevista en el projecte i centrat amb l' especejament de l'enrajolat. 

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

defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar ben fixat al seu suport. 

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions am b els tubs d'alimentació i amb els de 

desguàs quan calgui. 

En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua cale nta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb 

el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dre ta amb el distintiu blau. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 

FLUXOR: 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l' aixeta amb el tub d'alimentació i de la 

connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanita ri. 

Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per  la part posterior de la paret i ha de 

quedar connectat amb el polsador encastat directame nt a la paret, de manera que permeti el seu 

correcte accionament. 

MECANISME PER A CISTERNA: 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l' aixeta amb el tub d'alimentació i de la 

connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanita ri. 

Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon fun cionament del mecanisme. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La posició de l'element respecte al plà del paramen t ha de ser l'adequada per a obtenir un bon 

acord amb el revestiment. 

No s'han de col·locar junts de material endurible a  les rosques. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar aban s. 

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instrucci ons del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
 
EM21 - Familia M21 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM212428. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Hidrant. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De columna seca 

- De columna humida 

- Soterrat en pericó 

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

Hidrants de columna seca: 

- Fixació de la columna a la base 

- Connexió a la xarxa d'alimentació 

- Recobriment de protecció de la part soterrada 

Hidrants de columna humida: 

- Fixació de la columna a la base. 

- Connexió a la xarxa d'alimentació. 

Hidrants soterrats en pericó: 

- Fixació del conjunt al fons del pericó. 

- Connexió a la xarxa d'alimentació. 

CONDICIONS GENERALS: 

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

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

- Aplomat:  <= 5 mm 

HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 

La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidamen t a la base. 

Només ha de sobresortir del paviment el cos superio r. 

La part soterrada ha de quedar protegida de la corr osió amb pintures, cintes asfàltiques, 

etc., que han de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida 

d'obra. 

El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la  vàlvula de tancament, ha de quedar dins de 

l'element intermedi. 

El reblert immediat a la boca de buidatge cal que s igui porós, per a permetre l'absorció de 

l'aigua evacuada. 

HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 

La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidamen t a la base. 

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 

L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encara t cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar 

fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de comp lir les condicions fixades en el plec de 

condicions de la seva partida d'obra. 

La vàlvula de tancament i les unions han de ser est anques a la pressió de treball. 

Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. 

Les boques han de quedar tapades amb les tapes corr esponents. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la ce rtificació de productes, d'acord amb el 

Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI . 
 
 
EM23 - Familia M23 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM23134R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret. 

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

- Fixació de l'armari a la paret. 

- Connexió a la xarxa d'alimentació. 

- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscrip ció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". 

CONDICIONS GENERALS: 

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

La vàlvula i les unions han de ser estanques a la p ressió de treball. 

La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa  d'alimentació. 

L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidame nt fixat a la paret. 

Els enllaços per a la connexió dels elements han d' estar sòlidament fixats a aquests elements. 

El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. 

Alçària del centre de l'armari al paviment:  1500 m m 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Les unions roscades han de quedar segellades amb ci nta d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la ce rtificació de productes, d'acord amb el 

Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI . 
 
 
EN83 - Familia N83 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EN83B3E7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (dobl e clapeta) muntades entre brides. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

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

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlv ula i de la tuberia quedin alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

El pes de la tuberia no ha de descansar sobre la và lvula. 

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

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 

cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de ta ncament. 

MUNTADES EN PERICÓ: 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 

col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de nete jar l'interior dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D' EDI 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2143C11,K2140151,K2142511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb  mitjans mecànics, amb càrrega manual i 

mecànica sobre camió. 

 L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el mater ial resultant no te cap utilitat i serà 

transportat a un abocador.  

 El desmuntatge pressuposa que part o tot el materi al resultant tindrà una utilitat posterior, 

i ha de ser netejat, classificat, identificat amb m arques que siguin reconeixibles amb 

posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posic ió original. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

- Fusta 

- Fosa 

- Acer 

- Morter 

Determinació del grau de dificultat d’intervenció a  les unitats d’obra on intervenen 

restauradors: 

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 

     - Degradació de l’element a tractar 

     - Resistència al tractament 

     - Dificultat d’accés a l’element a tractar 

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dific ultat amb el següent criteri: 

     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Enderrocs: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatges: 

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de las seva posi ció 

- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al  lloc d'aplec 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Les restes de la demolició han de quedar suficientm ent trossejades i apilades per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 

transport. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

277 
  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.). 
DESMUNTATGE: 
El material ha de ser classsificat i identificada l a seva situació  original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions a dients, per tal que no es faci malbé . Les 
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d 'estar separats entre sí, i del terra per 
elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

 El contractista ha d'elaborar un programa de treba ll que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, ap untalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitz ontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisio ns, tancaments, etc.), s'han de demolir 

abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l 'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elem ents que no es demoleixen. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la D 

ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treball i sobre l'element, si la seva amplària és > 

35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obr a amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element,  cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apunta lar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspend re les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte,  sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de mat erial. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D’EDIFICACIONS: 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a difer ència entre els perfils aixecats abans de 

començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l 'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE 
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT 
DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les esp ecificacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, LLINDA DE FÀ BRICA CERÀMICA, 
DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb  les indicacions de la DT. 
 ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀ MICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons  les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA: 
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'enc avallada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 
 
 
K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K215501A,K215EE11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

 Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de co berta o terrats, o de la coberta sencera, 

amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 

 L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el mater ial resultant no te cap utilitat i serà 

transportat a un abocador.  

 El desmuntatge pressuposa que part o tot el materi al resultant tindrà una utilitat posterior, 

i ha de ser netejat, classificat, identificat amb m arques que siguin reconeixibles amb 

posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posic ió original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvel ls, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió  o contenidor 

- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gre s de dues capes com a màxim, col·locades 

amb morter de ciment, amb mitjans manuals i cà rreg a manual de runa sobre camió o contenidor 

- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals  i aplec per a posterior aprofitament 

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega  manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec  per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mi tjans manuals, numeració, neteja, aplec de 

material i carrega de runa sobre camió o contenidor  

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans ma nuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb  mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 
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- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb  mitjans manuals i aplec per a posterior 

aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'ac er conformada amb mitjans manuals, aplec de 

material per a la seva reutilització i carrega de r una sobre camió o contenidor 

- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitja ns manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Desmuntatge solera de tauler de fusta, amb mitjan s manuals i càrrega de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans man uals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·l ular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb 

compressor i càrrega manual de runa sobre camió o c ontenidor 

- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans  manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans ma nuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i  càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de co berta, amb mitjans manuals, inclòs picat 

d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 

- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manu als i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals  i càrrega manual de runes sobre camió 

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals , aplec de material per a la seva 

reutilització i càrrega manual de runes sobre camió  

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del pavime nt a les vores, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitja ns manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Enderrocs o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans  adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posic ió, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del materi al 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al  lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
ENDERROC O ARRENCADA: 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 

El material ha d'estar classificat i identificada l a seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions a dients, per tal que no es faci malbé. Les 

pedres amb treballs escultò rics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per 

elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitz ontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisio ns, tancaments, etc.), s'han de demolir 

abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l 'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

Si cal, s'han de col· locar cindris o apuntalaments , per tal de desmuntar els elements 

estructurals sense que es produeixin esfondraments.  
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elem ents que no es demoleixen. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la D 

ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treball i sobre l'element, si la seva amplària és > 

35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obr a amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element,  cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apunta lar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspend re les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte,  sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de mat erial. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

En cas de demolició o retirada de materials que con tinguin amiant i prèviament a l’ inici de 

les feines, l’empresa encarregada d’executar-les ha urà d’establir un pla de treball que ha de 

ser aprovat per l’autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els mat erials que el continguin han  de ser 

retirats abans de començar les operacions de demoli ció. 

En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció individuals i col· 

lectives establertes a l’Ordre de 31 d’octubre de 1 984. 

Per tal de garantir un nivell baix d’emissions de f ibres d’ amiant respirables, s’han 

d’utilitzar eines de tall lent i eines amb aspirado rs de pols d’acord amb l’establert a la UNE 

88411. 

Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l’amiant han d’ estar clarament 

delimitades i senyalitzades. 

 Els residus que continguin amiant s’han de recolli r i traslladar fora del lloc de treball, el 

més aviat possible, en recipients tancats que imped eixin l’emissió  de fibres d’amiant a 

l’ambient. 

Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiq uetes d’advertència de perill. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a difer ència entre els perfils de l'edifici 
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecat s  al finalitzar l'enderroc, aprovats per 
la DF. 
 ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, 
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE BONERA: 
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indi cacions de la DT. 
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D’ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ: 

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, s egons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueb a el Reglamento sobre trabajos con riesgo 

de amianto. 

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establece n normas complementarias del Reglamento 

sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifica n los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 

de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglame nto sobre trabajos con amianto y el 

artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la  que se establecen normas complementarias 

al citado Reglamento 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Direc trices para su corte y mecanizado en obra. 
 
 
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVES TIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2183651,K2182301. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

 Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de reve stiments de paraments verticals o 

horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre c amió, o aplec per a posterior 

reutilització. 

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen q ue el material resultant no te cap utilitat 

i serà transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el materia l resultant tindrà una utilitat posterior, 

i ha de ser netejat, classificat, identificat amb m arques que siguin reconeixibles amb 

posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posic ió original.  

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d 'arrebossat, d'enguixat, o d’estucat amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre cami ó o contenidor 

- Arrencada d'enrajolat o d’aplacat, en parament ve rtical, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·la cions existents al seu interior , amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre cami ó o contenidor 

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, netej a i aplec de materials per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o conte nidor 

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, cer àmic o de pedra amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de morters dels junts de parament de pedr a, amb mitjans manuals i carrega de runa 

sobre camió o contenidor 
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- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrre ga manual de runa sobre camió o contenidor 

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valèn cia sobre paraments, per a la seva 

posterior restauració  i muntatge, amb mitjans manu als, d'una en una, protegint-les amb paper 

d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega  manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrreg a de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, netej a i aplec de material per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o conte nidor 

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

Enderrocs, repicat o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb el s mitjans adients 

- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)  

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posic ió, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del materi al 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al  lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 

Determinació del grau de dificultat d’intervenció a  les unitats d’obra on intervenen 

restauradors: 

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 

     - Degradació de l’element a tractar 

     - Resistència al tractament 

     - Dificultat d’accés a l’element a tractar 

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dific ultat amb el següent criteri: 

     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 

El material ha d'estar classificat i identificada l a seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions a dients, per tal que no es faci malbé. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 

d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisio ns, tancaments, etc.), s'han de demolir 

abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l 'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elem ents que no es demoleixin. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 
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S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la D 

ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treball i sobre l'element, si la seva amplària és > 

35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obr a amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element,  cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apunta lar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspend re les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte,  sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de mat erial. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: 
m de llargària realment arrencat, d’acord amb la DT . 

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL  O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS O 

SOSTRES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES: 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat sego ns les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 
 
 
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOL ERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2192913. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de pavi ments o soleres o desmuntatge de paviments. 

 L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el mater ial resultant no te cap utilitat i serà 

transportat a un abocador.  

 El desmuntatge pressuposa que part o tot el materi al resultant tindrà una utilitat posterior, 

i ha de ser netejat, classificat, identificat amb m arques que siguin reconeixibles amb 

posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posic ió original. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre fo rmigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla  bituminosa 

 - Paviment de rajola cerà mica, pedra natural, lla mbordins o còdols 
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- Material sintètic i capa d'anivellació 

- Terratzo i capa de sorra 

- Solera de formigó 

- Esglaó 

- Revestiment d'esglaó 

- Recrescut de morter de ciment 

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 

Determinació del grau de dificultat d’intervenció a  les unitats d’obra on intervenen 

restauradors: 

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 

     - Degradació de l’element a tractar 

     - Resistència al tractament 

     - Dificultat d’accés a l’element a tractar 

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dific ultat amb el següent criteri: 

     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
Desmuntatge: 

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posic ió, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del materi al 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al  lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 

El material ha d'estar classificat i identificada l a seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions a dients, per tal que no es faci malbé. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 

d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

 El contractista ha d'elaborar un programa de treba ll que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, ap untalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
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La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació  en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobilia ri existents, així com qualsevol element 

que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspend re les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d’aplec i posterior reaprofitament s’  han de situar en una zona amplia i 
arrecerada. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 

El paviment s'aixecarà  abans de procedir a l'ender roc de l'element resistent en el qual està 

col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o 

biguetes. 

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròp ies que hagin de mantenir-se dempeus o 

d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2  damunt dels sostres, en cap cas. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les esp ecificacions de la DT. 

 ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 

RECRESCUT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 
 
 
K21A - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DI VISÒRIES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21A3011,K21A1011. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Enderroc d’elements de fusteria, amb càrrega manual  sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents elements: 

- Arrencada de fulla i bastiment 

- Desmuntatge de persiana de llibret 

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitj ans adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment  trossejats i apilats per tal de facilitar-
ne la càrrega, en funció dels mitjans de què  es di sposin i de les condicions de transport. 
Quan s’apreciï alguna anomalia, es notificarà immed iatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
No s’ha de depositar runa sobre les bastides. 
No s’acumularà  runa en tanques, murs i suports pro pis que hagin de mantenir-se a peu dret o 
en edificacions i elements aliens a l’enderroc. 
No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/ m2 damunt de sostres, encara que estiguin 
en bon estat. 
Si l’arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s’ ha de 
malmetre el forat d’obra de l’element que s’arrenca . 
Quan s’arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s’està enderrocant, no s’afectarà 
l’estabilitat de l’element estructur al on estigui situada, i es disposaran, en les obertures 
que donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d’elements de fusta, s’arrencara n o doblegaran les puntes i claus. 
 Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s’arrenquen o desmunten elements de fusteria sit uats en un tancament exterior, l’edifici ha 
de quedar envoltat d’una tanca d’alçà ria >2 m, sit uada a una distància de l’edifici i de la 
bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S’han de col·locar proteccions com xarxes, lones, a ixí com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elemen ts de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altr es causes en puguin provocar l’enderroc. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 
DESMUNTATGE: 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetr e els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, 
etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 

Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada pe r l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops sub jectant els elem ents que s'hagin de desmuntar amb eslingues 
suaus i fent-les descendir amb politges. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

DESMUNTATGE PER UNITATS: 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat sego ns les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE SUPERFICIAL: 
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les es pecificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
K22 - MOVIMENTS DE TERRES 
K221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2212422,K221F422. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

- Excavació per a buidada de soterrani 

- Excavació per mètodes arqueològics 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o cai xa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, e n el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-1 5 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

Excavació per mètodes arqueològics: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externe s 

- Excavació manual per nivells 

- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 

- Aixecament de croquis i fotografies dels elements  d’interès apareguts 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externe s 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treba ll preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compr essor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 
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NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S’ha de retirar la capa superficial del terreny i q ualsevol material existent (br ossa, 

arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin desto rbar el desenvolupament de treballs 

posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desen volupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres eleme nts existents, sense fer malbé les 

construccions, els arbres, etc., que s'han de conse rvar. 

Els forats existents i els que resultin de les oper acions d'esbrossada (extracció d'arrels, 

etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl  i amb el 

mateix grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots e ls materials que la DF no hagi acceptat com 

a útils. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O B UIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en s uperfí cies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres difi cultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes  o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terren ys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camion s sense gran dificultat. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivella t o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi l a DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 

existent i amb la mateixa compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar e n una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

 - Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Angle del talús:  ± 2° 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o  restes dels mateixos que indiqui el 
programa d'actuacions arqueológiques, i els que, du rant el procés d'excavació,  determini el 
director de les excavacions arqueológiques. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi l a DF. 

Cal confeccionar una memòria amb una descripció de les feines fetes amb les següents dades com 

a mínim:  

- Registre estratigràfic íntegre de les restes exca vades 

- El registre gràfic tant de les estructures com de  la seqüència estratigràfica del jaciment, 

amb indicació de les cotes de fondària, que s’han d ’especificar en relació a una cota zero 

determinada respecte el nivell del mar 

- El siglatge del material arqueològic moble. 

- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diaposi tiva color dels aspectes generals i dels 

detalls significatius del jaciment 

- Anàlisi de mostres de terres o d’altres elements per analitzar, si s’escau 

Cal que el material arqueològic moble trobat estigu i net i siglat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent supe rior als 60 km/h. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball,  han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense s oscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb per ill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal  preveure un sistema de desguàs a fi 

d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ PER A BUIDADA DE SOTERRANI: 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 

S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels t alussos i de les restes constructives 
especialment si es treballa a la seva base. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procé s del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es pr odueixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines pe rcussores i fer els forats exclusivament 
per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons  les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions apro vades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs  que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotamen ts per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució d e les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels  camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació , i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no prov ocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
K222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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K2221211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fona ments, o de pas d’instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecà nics o manuals, de for ma contínua o realitzades per dames. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’exc avació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de  l’ordre d’execució de les dames si és el 
cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d’obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compr essor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimens ions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engr unat o fluix i les esquerdes i els forats 

han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la  DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replante ig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball,  han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 
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     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 La finalització de l’ excavació de pous o rases pe r a fonaments o de lloses de fonamentació, 

s’ha de fer just abans de la col·locació del formig ó de neteja, per mantenir la qualitat del 

sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 

pugui formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol elem ent susceptible de formar un punt de 

resistè ncia local diferent de la resta, com ara ro ques, restes de fonaments, bosses de 

material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavaci ó per tal que la sabata tingui un 

recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i qua n ho determini la DF.  L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

 - Es treballi en una zona immediata que pugui resu ltar afectada per una possible esllavissada 

 - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de tr eball 

 També sempre que, per altres causes (càrregues veï nes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre le s mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’es tabilitat dels talussos i les obres veïnes, 

i s’ han de mantenir mentre durin els treballs de f onamentació. Caldrà verificar en terrenys 

argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’e xcavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'exca vació sense l'autorització expressa de la 

DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense sos cavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necess aris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 
EXCAVACIÓ PER DAMES: 
L’ordre d’execució de les dames ha de ser el que de termini la DT , o en el seu defecte el que 
estableixi la DF. 
No es pot començar l’excavació d’un grup de dames s i totes les dames del grup anterior no 
estan  reblertes de formigó, i en condicions de sup ortar les empentes del terreny. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions apro vades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs  que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotamen ts per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució d e les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels  camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació , i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no prov ocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

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

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

 
 
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2RA2620,K2RA2460,K2RA1200,K2R65039. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operacions de càrrega i transport, o de transport a mb temps d’espera per a la càrrega, de 

terres, material d’excavació i residus de la constr ucció i operacions de tria dels materials 

sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzara n. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de terres i mater ial procedent de l’excavació, dins de 

l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o c amió 

- Transport o càrrega i transport de terres i mater ial procedent d'excavació a un a 

monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor,  dúmper o camió 

- Transport o càrrega i transport de residus dins d e l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 

monodipòsit, a abocador específic o a centre de rec ollida i transferència, amb contenidor o 

amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residu s potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig  en funció del lloc on es dipositaran o es 

reutilitzaran. 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obr a en un lloc especialitzat, d’acord amb el 

tipus de residu. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 
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Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb  indicació del tipus de perillositat. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del re baix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la  DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cap a indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en f unció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal qu e tinguin l'aprovació de la DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR E SPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots e ls materials procedents de l'excavació que 

la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’i ndiqui el lloc d’abocament, la 

classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que 

s’ha abocat. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació d e tipus de residu, s’ha de disposar en un 

lloc adequat, legalment autoritzat per al tractamen t o emmagatzematge d’aquell tipus de 

residu. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais se parats els materials inerts, com ara restes 

de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., 

els metàl·lics, els plàstics i els materials potenc ialment perillosos, com ara pintures, 

dissolvents, etc.. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al  seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de  manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'o bra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament  ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord a mb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors submini strats i transportats al centre de 

recollida. 
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TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i de speses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les es pecificacions de la DT. 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’a bocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abo cador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i de speses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels en derrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del D ecret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el  Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del De cret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
K3 - FONAMENTS 
K3D - MICROPILONS 
K3D1 - EXECUCIÓ DE MICROPILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K3D14112. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de micropilons perforats armats, excavats per extracció de terres mitjançant sistema 

mecànic desplaçable per l'interior d'una entubació recuperable. 

S'han considerat els diàmetres següents: 

- 80 mm 

 - 100 mm 

 - 125 mm 

 - 150 mm 

 - 175 mm 

 - 200 mm 

 - 250 mm 

 S'han considerat els armats següents: 

- Tub d'acer ST-35 de 80 mm de diàmetre exterior i 10 mm de gruix de paret 

 - Feix de barres corrugades d'acer B 500 S i B 500  SD amb una quantia de 4 kg/m 

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

- Perforació 

- Col·locació de l'armadura 

- Injecció de morter de ciment 

Si la partida ho especifica es considera que un 25%  de la llargària de la perforació requereix 

utilitzar mètodes especials per la duresa dels mate rials atravessats (roca i/o formigó). 
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CONDICIONS GENERALS: 

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

La profunditat ha de ser la indicada a la DT, compr ovant que s'ha arribat a la capa de terreny 

prevista a la DT. 

La secció del piló no ha de quedar disminuïda en ca p punt. 

Les armadures i la seva posició han de ser indicade s a la DT. 

La beurada de ciment no ha de presentar disgregacio ns ni cocons. 

La mescla de la injecció ha d'estar ben dossificada  i ha d'ésser d'alta qualitat. 

No hi ha d'haver interrupció en la beina per evitar  una disminució de la secció resistent i el 

risc de la corrosió de l'armadura. 

L'empiuladura dels tubs no ha de tenir imperfeccion s. 

El nivell final del piló ha de ser l'indicat a la D T. 

Proporció beurada de ciment/aigua:  >= 2 

Encastament en les sorres consolidades:  >= 4 m 

 Pressió final d'injecció:  >= 2 N/mm2 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig dels eixos: 

     - Sobre paraments de formigó:  ± 5 cm 

     - Superfícies d'excavació o rebliment:  ± 10 c m 

     - Terreny natural sense excavar:  ± 15 cm 

- Inclinació:  6% de la llargària del piló 

 - Profunditat:  - 0 cm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els tr eballs. 

L'ordre d'execució ha de ser l'indicat a la DT o el  que determini la DF. 

L'execució del micropilot consta de tres fases: 

- Perforació 

- Preparació i col·locació de tubs 

- Injecció de la beurada 

El formigonament s'ha de fer en tres fases: 

- Introducció de la beurada pels buits inferiors de l tub per a omplir l'espai entre el tub i 

el terreny 

 - Una vegada adormida la primera injecció, s'ha d' injectar a pressió a través de les vàlvules 

inferiors del tub per a formar el bulb de repartime nt de càrregues a la punta del piló 

 - Una vegada adormit el bulb s'ha d'extreu-re el m ecanisme d'injecció i s'ha d'omplir 

l'interior del tub 

 Les injeccions per la formació del bulb es faran d esprés de 24 hores d'acabar la injecció de 

la beina. 

La beina normalment ha de trencar-se, en sòls o roq ues toves, a pressions de l'ordre de 20 a 

40 bar.  

Els maneguets s'han d'injectar un després de l'altr e, començant sempre pel més baix. 

Un cop acabada la injecció del bulb, s'ha de proced ir a reomplir el tub amb la beurada. 

La beurada de ciment s'ha d'utilitzar abans de que comenci el seu adormiment. 

Les perforacions fetes i que no s'hagin de fer serv ir s'han d'omplir de formigó. 

Per a cada piló s'ha de confeccionar un comunicat a mb les dades següents: 

- Data d'execució 

 - Diàmetre 

 - Fondària assolida 

 - Volum de beurada realment utilitzada 

 - Armadures utilitzades 

 - Estrats del terreny atrevessats 

 - Fondària de l'encastament per punta, si correspo n 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la DT, comprovat i 

acceptat expressament per la DF. 

El preu inclou la perforació, subministrament i col ·locació del tub i de les injeccions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
K3DZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A MICROPILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K3DZ2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operacions auxiliar per a l'execució de micropilons . 

S'han considerat els tipus d'operacions auxiliars s egüents: 

- Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per a  l'excavació i el formigonament de 

micropilons. 

- Enderroc de cap de micropiló per a extreure les p arts de formigó de mala qualitat 

EQUIP PER A MICROPILONS: 

Després del muntatge, l'equip ha de quedar instal·l at al lloc de treball en condicions 

d'utilitzar les eines que calguin per executar els micropilons, d'acord amb la DT. 

Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip. 

ENDERROC DE CAP DE MICROPILÓ: 

El cap del micropiló  ha de restar al nivell previs t a la DT. 

No han de restar parts de formigó de mala qualitat.  

La superfície del cap  ha de ser plana, horitzontal  i amb textura rugosa. 

Les armadures han de restar a la posició prevista a  la DT i netes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

EQUIP PER A MICROPILONS: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 

s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

S'han de prendre p recaucions per tal de no produir  danys a construccions, instal·lacions o 

d'altres elements existents a la zona de muntatge i  desmuntatge. 

No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip en les proxi mitats de conduccions elèctriques aèries. 

ENDERROC DE CAP DE MICROPILÓ: 

No es pot començar l’enderroc fins que la resistènc ia del formigó garanteixin que no es 

produiran danys al formigó que no s’enderroqui. 

L’enderroc es pot fer en dues fases, fent la última  fase quan el formigó assoleixi la 

resistència definitiva. 

Si al arribar al nivell de coronament previst el fo rmigó no té la resistència indicada a la 

DT, s'ha de continuar l'enderroc fins a trobar el f ormigó adequat, i tornar a formigonar fins 

al nivell de coronament amb formigó de les caracter ístiques  indicades a la DT, garantint 

l'adherència dels dos formigons. 

Durant el procés no s'han de desplaçar les armadure s. 

La superfície de coronament s'ha de netejar amb un raspall de pues metàl·liques. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

EQUIP PER A MICROPILONS: 

Quantitat d’unitats utilitzada, acceptada abans i e xpressament per la DF.  

ENDERROC DE CAP DE MICROPILÓ: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
 
K3F - ENCEPS 
K3F5 - FORMIGONAMENT D'ENCEPS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K3F515J4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger , de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la  norma EHE, abocat directament des de camió 

, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars r elacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 
- Enceps 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en especial les que fan referència a la durabilitat  del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 

ENCEPS: 
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Toleràncies d'execució: 

 - Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

 - Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 

- Aplomat: ± 10 mm 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2%  dimensió en la direcció considerada, ±  50 

mm 

- Nivells: 

     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm , - 50 mm 

     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm  

     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: 

     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm  

     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:d imensió considerada): 

          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 

          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm  

          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 

- Secció  transversal (D:dimensió considerada): 

     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<=  20 mm) 

     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 

     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense que es produeixin disgregacions. 
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La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti  la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments 

de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l’execució de junts 

sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 

 No es necessari la compactació del formigó. 

ENCEPS: 

El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 
 
K3FB - ARMADURES PER A ENCEPS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K3FB3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per b arres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’ armadura passiva d’elements estructurals de 

formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 

perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següen ts: 
- Fonaments  

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

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la dispo sició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes. 

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òx id no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al form igó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un f ormigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre e lles ha de permetre el pas d’un vibrador 
intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció 

nominal. 

 Els empalmaments entre barres han de garantir la t ransmissió de forces d’una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el form igó proper a la zona d’empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l’armadura treballa a la màxima 

càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es re querirà disposar d'assaigs que demostrin 

que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 

de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 

mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de 

soldadura no resistent.  La disposició dels punts d e lligat ha de complir l’especificat en 

l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especifi cat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832 . 
La realització  dels empalmaments pel que fa al pro cediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels difere nts empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69. 5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la 

EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitz ades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’ unió, s’han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s’ ha de complir 

l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
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Les armadures han d'estar subjectades entre elles i  a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s 'ha de col·locar una malla de repartiment 

en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segon s s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 

norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin d e quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclo sos els estreps, el recobriment no ha de 

ser inferior, en cap punt, als valors determinats e n la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició  ambiental a que es  sotmetrà el formigó armat, segons el que 

indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça fo rmats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l’armadura, han de complir els recob riments mínims, a efectes de garantir la 

durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny :  >= 70 mm 

 Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2  D 
 La realització dels ancoratges de les barres al fo rmigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm,  mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l’e lement) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas de peces comprimides, formigonades en posici ó vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 

formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades ha n de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadure s transversals amb secció igual o superior 

a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D mà xim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per sol apa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l a EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 

de la EHE). 
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ENCEPS: 

L’armadura inferior ha de quedar col·locada en tota  la llargària de l’element, sense reduir la 

seva secció. Aquesta armadura ha de quedar ancorada  per prolongació  recta o en angle recte, o 

mitjançant barres transversals soldades, a partir d e plans verticals que passin per l’eix de 

cada pilot. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecà 

niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí , de manera que es garanteixi una curvatura 

constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mí nim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició d els separadors ha de complir l’especificat 

en la taula  69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es pro hibeix l’ús de fusta o qualsevol material 

residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si ha n de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les  disposicions de la norma UNE 36832 i les 

han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF. 

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de l es barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està  incorporat al preu de la unitat d’obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 

l’element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

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

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
K3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K3Z112P1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjança nt l’abocada de formigó  al fons de les 

rases o dels pous de fonamentació prèviament excava ts. 

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

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del  fons de l'excavació 
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- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

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

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

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

granulat. 

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

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa: - 30 mm 

- Nivell: +20 / - 50 mm 

- Planor:  ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L’acabat del fons de la rasa o pou, s’ha de fer imm ediatament abans de col·locar el formigó de 

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

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

la capa de neteja. 

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

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

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

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

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgr egacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre la capa de neteja. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de  la temperatura ambient.  
- Control de les condicions geomètriques d’ acabat (gruix, nivell i planor). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s’han de realitzar  segon s les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sens e la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d’anar a cà rrec del contractista. 
 
 
K4 - ESTRUCTURES 
K44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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K44Z5025,K444511D,K4415115,K4435115,K4435111,K44451 15,K44Z5A25,K4425025. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació d'elements estructurals amb perfils normal itzats d'acer, utilitzats directament o 

formant peces compostes. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Pilars 

- Elements d'ancoratge 

- Bigues 

- Biguetes 

- Llindes 

- Corretges 

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de re colzament i rigiditzadors) 
- Platina d’acer per a reforç d’estructures, col·lo cada amb adhesiu 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries I PN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, se gons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L,  LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355 J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

-  Perfils foradats d'acer laminat en calent de les  sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils forad ats conformats en fred de les sèrie s rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 

UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó a mb resines epoxi de dos components 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i nivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació  final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

 Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer 

modificacions sense autorització de la DF encara qu e  suposin un increment de les 

característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada  a la DT, amb les modificacions aprovades 

per la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellad a. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels dif erents elements de la peça, les seves 

dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de corresp ondre amb les indicacions de la DT. 

 Cada component de l’estructura ha de dur una marca  d’identificació que ha de ser visible 

desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d’estar f eta amb entalladura cisellada . 

 La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació  de muntatge del component estructural quan 

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 
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 Els elements de fixació, i les xapes, plaques peti tes i accessoris de muntatge han d’anar 

embalats i identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecc ió de pintura antioxidant, excepte si està 

galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adhe rit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'un ir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació  de l 'element no ha de produir desperfectes en 

el recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat defini tivament. 

No es permet reb lir amb soldadura els forats que h an estat practicats a l'estructura per a 

disposar cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

 - En obres d’edificació:  Límits establerts als ap artats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 

- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a  l’article 640.12 del PG3 

PILARS: 

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es 

suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació. 

L’espai entre la placa de recolzament del pilar i e ls fonaments s’ha de reblir amb beurada de 

ciment, beurades especials o formigó fi. 

Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa d e recolzament d’acer, ha d’estar net de 

líquids, gel, residus i de qualsevol material conta minant. 

 La quantitat de beurada utilitzada ha de ser sufic ient per a que aquest espai quedi 

completament reblert. 

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser de ls següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ci ment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït  de ciment pòrtland de dosificació no 

inferior a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de  ciment pòrtland de dosificació no inferior 

a 1:2 o formigó fi 

Les beurades especials han de ser de baixa retracci ó i s’han d’utilitzar seguint les 

instruccions del seu fabricant. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S’utilitzaran cargols normalitzats amb característi ques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 

898-1. 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 

d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccio ns del seu fabricant i han de complir els 

requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal qu e redueixi la possibilitat de corrosió i 

pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el mu ntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de  12 mm. 

 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, exce pte en el cas que els cargols s’utilitzin 

com a calibrats. 

Després del collat l’espiga del cargol ha de sobres ortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part n o roscada de l’espiga ha d’haver, com a 

mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més l a sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han  d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la f emella ha d’estar situada per sota del cap 

del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pr etesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap d els cargols, han de ser aixamfranades i el 

xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del ca rgol. 
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En els cargols pretesats, les volanderes han de ser  planes endurides i han d’anar col·locades 

de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la feme lla 

- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

     - Si s’utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

     - Si s’utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats: 

     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 

     - En obres d’enginyeria civil:  Límits estable rts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del 

PG3 

- Posició dels forats: 

     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 

     - En obres d’enginyeria civil:  Límits estable rts al apartat 640.5.1.1 del PG3 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d’aportació utilitzat ha de ser apropia t als materials a soldar i al procediment 

de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d’apor tació han de ser superiors a les del 

material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atm osfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plà nols de taller  i un programa de muntatge que han de ser 

aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d’apro var-la la DF i reflectir-se posteriorment 

en els plà nols de taller. 

 Els components estructurals s’han de manipular evi tant que es produeixin deformacions 

permanents i procurant que els desperfectes superfi cials siguin mínims. Han d’anar protegits 

en els punts de subjecció. 

 Tot subconjunt estructural que durant les operacio ns de càrrega, transport, emmagatzematge i 

muntatge experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desper fectes que no poden ser corregits o es 

preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu t reball estructural, la peça ha de ser 

substituïda. 

Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar  apilats sobre el terreny sense estar en 

contacte amb el terra i de forma que no es produeix i acumulació d’aigua. 

 El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord am b el programa de muntatge i garantint la 

seguretat estructural en tot moment. 

 Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha  de resistir, en condicions de seguretat, 

les càrregues provisionals de muntatge i els efecte s de les càrregues de vent. 

 Les traves i encastaments o subjeccions provisiona ls s’han de mantenir en la seva posició 

fins que l’avanç del muntatge permeti que puguin se r retirats de forma segura. 

 Les unions per a peces provisionals necessàries pe r al muntatge s’han de fer de forma que no 

debilitin l’estructura ni disminueixin la seva capa citat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda p els sistemes de muntatge utilitzats. 

 Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’a ssegurar per a evitar que s’afluixin de 

forma involuntària.  

Durant el procé s de muntatge, el constructor ha de  garantir que ninguna part de l’estructura 

estigui deformada o sobrecarregada permanentment pe r l’apilament de materials estructurals o 

per càrregues provisionals de muntatge. 
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Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’ali near al més aviat possible i immediatament 

després completar el cargolament. 

No s’han de fer unions permanents fins que una part  suficient de l’estructura no estigui ben 

alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalm ent de manera que no es produeixin desplaç 

aments durant el muntatge o l’alineació posterior d e la resta de l’estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitza r a obra es farà a taller. 

 Els desperfectes que les operacions de magatzematg e i manipulació ocasionin en l’acabat 

superficial de l’estructura s’han de reparar amb pr ocediments adequats. 

Per a la reparació  de superfícies galvanitzades s’ han d’utilitzar productes de pintura 

adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mín im, 10 mm de galvanització intacta. 

Le s parts que hagin de quedar de difícil accés des prés del seu muntatge han de rebre el 

tractament de protecció després de la inspecció i  acceptació de la DF i abans del muntatge. 

 Les estructures amb planxes i peces primes conform ades en fred s’executaran considerant els 

requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2. 

 Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’ex ecutaran considerant els requisits 

addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 

 Les estructures amb gelosia de secció foradada s’e xecutaran tenint en compte els requisits 

addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

 Els forats per als cargols s’han de fer amb perfor adora mecànica. S’admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equiva lent. 

Es  permet l’execució de forats amb punxonatge semp re que es compleixin els requisits 

establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 

640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es p erforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 

Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s ’han d’eliminar les rebaves. 

 Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols d e muntatge per assegurar la immobilitat de 

les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva  marca de designació sigui visible després 

del muntatge. 

 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de car gol, femella i volandera(es) s’ha de collar 

fins arribar al “collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 

procés s’ha de fer progressivament començant pels c argols situats al centre. Si és necessari 

s’han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesa ts d’un grup s’han de collar d’acord amb el 

que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Pe r a que el pretesat sigui uniforme s’han de 

fer cicles addicionals de collat. 

S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 

collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 

 El collat dels cargols pretesats s’ha de fer segui nt un dels procediments següents: 

- Mètode de control del parell torsor 

- Mètode del gir de femella 

- Mètode de l’indicador directe de tensió 

Les superfí cies que han de transmetre esforços per  fricció s’han de netejar d’olis amb 

netejadors químics. Després de la preparació i fins  l’ armat i cargolat s’han de protegir amb 

cobertes impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perím etre de la unió amb cargols no s’ha de 

tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions  soldades són: 
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- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc  manual) 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas act iu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas ine rt 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc d’espàrrecs 

Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes  directes del vent, de la pluja i de la 

neu. 

A l’ obra i a disposició del personal encarregat de  soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, 

que ha d’incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de 

soldadura, l’ ordre a seguir, les especificacions d el procés i les mesures per a evitar 

l’esquinçament laminar. 

Les soldadures s’ han de fer per soldadors certific ats per un organisme acreditat i 

qualificats segons la UNE-EN 287-1. 

La coordinació  de les tasques de soldadura s’ha de  fer per soldadors qualificats i amb 

experiència amb el tipus d’operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s’ha de verificar que le s superfícies i vores a soldar són 

adequades al procé s de soldadura i que estan lliur es de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudic ar el procés de soldatge. S’han de mantenir 

seques i lliures de condensacions. 

 Els components a soldar han d’estar correctament c ol·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de pun teig, de manera que les unions a soldar 

siguin accessibles i visibles per al soldador. No s ’han d’introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera q ue les dimensions finals dels components 

estructurals estiguin dintre de les toleràncies est ablertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al munt atge de l’estructura, s’han de retirar 

sense fer malbé les peces. 

 Les soldadures provisionals s’han d’executar segui nt les especificacions generals. S’han 

d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s ’incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocita t de refredament puguin produir un 

enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 

precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en ca da component del metall base. 

No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadur es amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produ ir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer  el següent, cal netejar l'escòria per 

mitjà d'una picola i d'un raspall. 

L’execució dels  diferents tipus de soldadures s’ha  de fer d’acord amb els requisits 

establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obr es d’edificació o d’acord amb l’article 

640.5.2  del PG3 per a obres d’enginyeria civil. 

No s’han d’utilitzar materials de protecció que per judiquin la qualitat de la soldadura a 

menys de 150 mm de la zona a soldar. 

 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l’escòria. 

PLATINA D’ACER PER A REFORÇ D’ESTRUCTURES, COL·LOCA DA AMB ADHESIU: 
El fabricant de l’adhesiu ha de garantir les caract erístiques mecàniques de l’adhesiu, i la c 
ompatibilitat amb els materials que s’han d’unir. H a de subministrar les instruccions 
d’utilització, indicant el procés d’elaboració de l a mescla, el temps d’utilització i les 
temperatures  a les que es pot utilitzar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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PLATINA D’ACER PER A REFORÇ D’ESTRUCTURES, COL·LOCA DA AMB ADHESIU: 

m2 de superfície col·locada segons les especificaci ons de la DT 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponent a retalls 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES,  PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE, 

ELEMENTS AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material corr esponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de a cero. Parte 1: Reglas generales y reglas 

para edificación. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

 
 
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K451 - FORMIGONAT DE PILARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K45118H4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger , de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la  norma EHE, abocat directament des de camió 

, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars r elacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 

- Pilars 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en especial les que fan referència a la durabilitat  del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 
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La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria d el punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 24 mm  

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilata ció vistos (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ±  12 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 

     - Peces:  ± 24 mm 

     - Junts:  ± 16 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla te òric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en f ormigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'a rticle 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-

08. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 
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No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti  la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments 

de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l’execució de junts 

sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 
 
K452 - FORMIGONAT DE MURS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K45217H4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger , de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la  norma EHE, abocat directament des de camió 

, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars r elacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 
- Murs 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en especial les que fan referència a la durabilitat  del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria d el punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 24 mm  

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilata ció vistos (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ±  12 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 

     - Peces:  ± 24 mm 

     - Junts:  ± 16 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 
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     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla te òric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en f ormigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'a rticle 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-

08. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti  la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments 

de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l’execució de junts 

sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d’acord amb EHE-08. 
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Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 
 
K453 - FORMIGONAT DE BIGUES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger , de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la  norma EHE, abocat directament des de camió 

, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars r elacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 

- Bigues 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en especial les que fan referència a la durabilitat  del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 
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Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria d el punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 24 mm  

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilata ció vistos (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ±  12 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 

     - Peces:  ± 24 mm 

     - Junts:  ± 16 mm 

 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla te òric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en f ormigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'a rticle 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-

08. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 
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Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti  la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments 

de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l’execució de junts 

sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 
 
K458 - FORMIGONAT DE CÈRCOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

317 
  

 
K45817C4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat o per a 

pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta  dosificadora, que compleixi les 

prescripcions de la norma EHE, abocat directament d es de camió, amb bomba o amb cubilot, i 

operacions auxiliars relacionades amb el formigonam ent i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 
- Cèrcols 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE, en 

especial les que fan referència a la durabilitat de l formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 

la EHE) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'ha n de reparar de seguida, prèvia aprovació 

de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

Resistència característica estimada del formigó (Fe st) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca:  <= 15 cm 

- Consistència plàstica:  <= 25 cm 

- Consistència tova:  <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 10 de la 

norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fo ra que ho autoritzi explícitament la DF. 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 

- H <= 6 m: ± 24 mm 

- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm 

- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm 

Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria d el punt considerat): 

- H <= 6 m: ± 12 mm 

- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm 

- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm 

Desviacions laterals: 

- Peces: ± 24 mm 
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- Junts: ± 16 mm 

Nivell cara inferior de peces (abans de retirar pun tals): ± 20 mm 

Secció transversal (D: dimensió considerada): 

- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòr ic: 

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formig ó vist: ± 6 mm/3 m 

- Resta d'elements : ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'a rticle 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF , un cop s'hagi revisat la posició de les 

armadures (si s'escau) i demés elements ja col·loca ts. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricaci ó del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 

disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicam ent. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha  de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 
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Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 

humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfí cie de l'element estigui en contacte amb 

aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
 
 
K45A - FORMIGONAT DE SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K45A18H4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger , de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la  norma EHE, abocat directament des de camió 

, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars r elacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 

- Sostres nervats unidireccionals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en especial les que fan referència a la durabilitat  del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
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Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla te òric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en f ormigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'a rticle 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-

08. 

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter d e ciment:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica >=0.16g:  50 mm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar  els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 
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No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti  la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments 

de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l’execució de junts 

sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la hu mitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del formigó. 

Les superfícies de peces de formigó prefabricades h an d’estar ben humitejades en el moment del 

formigonat  

En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar g enerosament. 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

El formigonament dels nervis i de la capa de compre ssió dels sostres s'ha de realitzar 

simultàniament. 

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en e l sentit dels nervis, sense  que es 

produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorgan ització de les armadures, de les malles i 

d'altres elements del sostre. 

En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compac tar el formigó de junts amb un vibrador que 

pugui penetrar en l’ ample d’aquests, excepte s’uti litza formigó autocompactant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 
 
K45C - FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K45CA8H4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger , de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la  norma EHE, abocat directament des de camió 

, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars r elacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 

- Lloses i bancades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en especial les que fan referència a la durabilitat  del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 
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     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla te òric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en f ormigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'a rticle 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-

08. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti  la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments 

de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l’execució de junts 

sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d’acord amb EHE-08. 
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Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

LLOSES: 

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més jun ts que els previstos explícitament a la DT. 

Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 

resultant del traçat de les armadures a ctives, i n o es tornarà a formigonar fins que la DF 

els hagi examinat. 

Si l'element és pretesat, i no s’utilitza formigó a utocompactant, s'ha de vibrar amb especial 

cura la zona d'ancoratges. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 
 
K45G - FORMIGONAT D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K45GD7C5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger , de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la  norma EHE, abocat directament des de camió 

, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars r elacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 
- Zones localitzades d'estructures com daus de reco lzament, etc. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 
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En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en especial les que fan referència a la durabilitat  del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de que dar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria d el punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 24 mm  

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilata ció vistos (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ±  12 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 

     - Peces:  ± 24 mm 

     - Junts:  ± 16 mm 

 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla te òric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en f ormigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'a rticle 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-

08. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 
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la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti  la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments 

de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l’execució de junts 

sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 
 
K4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4B23000,K4B13000,K4BC3000,K4B35000,K4B83000,K4BA30 00,K4BAMC88. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per b arres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’ armadura passiva d’elements estructurals de 

formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 

perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següen ts: 

-  Elements estructurals de formigó armat 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de for migó existents 

- Armadura per a reforç de llosana de balcó d’estru ctura de perfils d'acer, una vegada nets 

aquests, col·locant un cè rcol perimetral connectat  als perfils del balcó amb grapes en forma 

d'U 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó exist ents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l’adhesiu al forat 
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’a ssecat de l’adhesiu 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la dispo sició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes. 

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òx id no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al form igó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un f ormigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre e lles ha de permetre el pas d’un vibrador 
intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció 

nominal. 

 Els empalmaments entre barres han de garantir la t ransmissió de forces d’una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el form igó proper a la zona d’empalmament. 
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No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l’armadura treballa a la màxima 

càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es re querirà disposar d'assaigs que demostrin 

que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 

de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 

mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de 

soldadura no resistent.  La disposició dels punts d e lligat ha de complir l’especificat en 

l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especifi cat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832 . 
La realització  dels empalmaments pel que fa al pro cediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels difere nts empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69. 5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la 

EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitz ades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’ unió, s’han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s’ ha de complir 

l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i  a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectat s a les barres principals mitjançant un 

lligat simple  o altre procediment idoni. En cap ca s es pot fer amb punts de soldadura quan 

les armadures estiguin a l’encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s 'ha de col·locar una malla de repartiment 

en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segon s s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 

norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin d e quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclo sos els estreps, el recobriment no ha de 

ser inferior, en cap punt, als valors determinats e n la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició  ambiental a que es  sotmetrà el formigó armat, segons el que 

indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça fo rmats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l’armadura, han de complir els recob riments mínims, a efectes de garantir la 

durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al fo rmigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm,  mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l’e lement) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 
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BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas de peces comprimides, formigonades en posici ó vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 

formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades ha n de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadure s transversals amb secció igual o superior 

a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D mà xim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per sol apa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l a EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 

de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalmament per solapa de malles electrosoldade s ha de complir l’especificat en l’article 

69.5.2.4 de la EHE. 

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb  neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 

la EHE) 

Llargà ria de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargà ria de la barra ancorada al formigó exist ent, i de la part lliure, han de ser les 
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a  la llargària neta d’ancoratge determinada 
segons l’article 69.5. 1.2 de la EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecà 

niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí , de manera que es garanteixi una curvatura 

constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mí nim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició d els separadors ha de complir l’especificat 

en la taula  69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es pro hibeix l’ús de fusta o qualsevol material 

residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si ha n de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 
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 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les  disposicions de la norma UNE 36832 i les 

han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir u na edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular.  
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gra n que el de la barra que s’ha d’ ancorar i 
500 mm més llarg a la llargària neta d’ancoratge de  la mateixa. 
La perforació s’ha de buidar de pols  abans de col· locar l’adhesiu. 
L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques de l fabricant, i s’ha d’ utilitzar dins del 
temps màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’a dhesiu ha d’estar  compresa entre 5º i 40 º 
C. 
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar qu e resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s ’introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posic ió definitiva, no es pot rectificar la seva 
posició.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF. 

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de l es barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està  incorporat al preu de la unitat d’obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 

l’element compost) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de m aterial corresponents a retalls i 

empalmaments. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les  especificacions de la DT. 
ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA: 

m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord  amb la DT. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

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

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
K4C - APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4CC1010,K4C91310,K4C31520. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements c onstruïts. 

 S'han considerat els elements següents: 
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- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de  pas mitjançant creu de Sant Andreu feta 

amb taulons i formada per  solera, puntals i sotapo nt superior tornapuntat en les dues 

diagonals, elaborada en obra 

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o l linda amb puntal metàl·lic telescòpic i 

tauló 

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb  puntal tubular metàl·lic de 3 tubs 

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i 

tauló 

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb c indri de fusta recolzat sobre puntals 

metàl·lics i taulons 

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta pl ana o nervada amb cindri de fusta elaborat 

a l'obra amb fusta 

- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o  llosa d’escala, amb puntal metàl·lic i 

tauló 

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

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntal ament 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arrio strament 

- Falcat i tesat dels puntals 

- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de to t el material auxiliar, un cop la peça 

estructural estigui en disposició de suportar els e sforços 

CONDICIONS GENERALS: 

 Els elements que formen l'apuntalament i les seves  unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a suportar, sense assentaments ni de formacions perjudicials les accions 

estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmeso s. 

L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la  pressió sobre la superfície de l'element 

apuntalat. 

 En cap cas s'han de produir desplaçaments dels ele ments apuntalats per un excés de pressió. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmunta tge fà cil, que s'ha de fer sense cops ni 

sotragades. 

Abans de començ ar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF 

l'aprovació per escrit. 

 El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i  la seva separació depèn de la càrrega 

total de l'element. Han d'anar degudament travats e n tots dos sentits. 

Cap element d'obra podrà  ser desapuntalat sense l' autorització de la DF. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament:  

- Moviments locals:  <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La col·locació  dels apuntalaments s'ha de fer de f orma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

 En el cas que els apuntalaments o cindris hagin va riat les seves característiques 

geomètriques per haver patit desperfectes, deformac ions, guerxaments, etc, no s'han de forçar 

per a que recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització  de l'apuntalament i el d esapuntalament passin més de tres mesos, 

s'ha de fer una revisió periòdica del mateix. 

El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense c ops ni sotragades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ESTINTOLAMENT DE BUIT DE PAS, APUNTALAMENT DE REVOLTÓ  AMB CINDRI D'1,5 M, APUNTALAMENT D'ARC: 
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Unitat de quantitat realment executada segons les e specificacions de la DT. 

APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA: 

m de llargà ria realment apuntalada executada segon s les especificacions de la DT. 

 APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA: 

m2 de superfí cie realment apuntalada segons les es pecificacions de la DT 

La superfície de l'apuntalament de les voltes nerva des es mesura tenint en compte el 

desenvolupament del perfil necessari per a salvar e l nervis els i elements sobresortits del 

pla de la volta. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, aix í com la recollida, neteja i condicionament 

dels elements utilitzats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
K4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCA CIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
K4D1 - ENCOFRATS PER A PILARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4D11103,K4D15C03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de  fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

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

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra t 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i trava ment 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inf erior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un pr ojecte de la cintra on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les d eformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius de la cintra i els seus compone nts 
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i el s seus elements com perfils metàl·lics, 
tubs, grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al mun tatge i desmuntatge de la cintra o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva  manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi qu e els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimension als i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i  dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 
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Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó,  excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès  per una e ntitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicac ió de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin  elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certif icat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com  a desencofrants. S'han d'utilit zar 

vernissos antiadherents a base de silicones o prepa rats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característique s següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fui tes d’aigua o beurada 
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als  efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuame nt de pilars i forjats 
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i enc ofrats, amb absència d’esbombaments fora de   
  toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus pro pis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin text ures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencof ratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la s eva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits. 
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions  per que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució de ls forjats, poguent-se fer servir els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregu es verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovan t que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccio ns i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els  encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'au torització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de p etit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 

d'altres causes que puguin alterar el procediment n ormal d'enduriment del formigó.  Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 

abans dels set dies, amb les mateixes salvetats ant eriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho con sideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè  ncia de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració p rematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del  formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’ execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la  seva utilització a l’ estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l’execu ció 
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Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre a quests han de permetre l’entumiment de les 

mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense  que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformaci ons anormals. Per a evitar-ho es podrà  

autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensi ó 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat │ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de man era que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura  de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unit ats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han d e tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als an coratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deforma cions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el program a previst, que haurà d’estar d’acord amb el 
tesat 
de les armadures 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les c ares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les areste s exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç  per a que les arestes vives del  formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius p er a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en  el cas que sigui de fusta  per evitar que 

absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de  comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del c onjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'h an de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portan t de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc,  no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temp s en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofra t i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins q ue el formigó  assoleixi la resistència 
necessària per suportar amb seguretat i sense exces ives deformacions els esforços als que 
estarà sotmés amb posterioritat 
Es posarà especial cura durant  el desencofrat en l a retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracc ió, assentament o dilatació així com de les 
articulacions 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèv ia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran  precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als forjats 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s' han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofr ats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han d e disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran q uan el  formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cab les o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6  m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i c arregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafle txa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles  de repartim ent quan es transmetin càrregues al terreny 

o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre  el terreny cal asegurar que no assentaran  

Els puntals s’han de travar en dues direccions perp endiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra  durant el formigonat no 
afecti negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, aix í com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha  de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l’encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
 
K4D2 - ENCOFRATS PER A MURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4D22A03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de  fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

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

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra t 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i trava ment 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inf erior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un pr ojecte de la cintra on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les d eformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius de la cintra i els seus compone nts 
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i el s seus elements com perfils metàl·lics, 
tubs, grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al mun tatge i desmuntatge de la cintra o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva  manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi qu e els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimension als i per a suportar, sense assentaments ni 
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deformacions perjudicials, les accions estàtiques i  dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó,  excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès  per una e ntitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicac ió de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin  elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certif icat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com  a desencofrants. S'han d'utilit zar 

vernissos antiadherents a base de silicones o prepa rats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característique s següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fui tes d’aigua o beurada 
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als  efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuame nt de pilars i forjats 
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i enc ofrats, amb absència d’esbombaments fora de   
  toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus pro pis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin text ures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencof ratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la s eva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits. 
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions  per que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució de ls forjats, poguent-se fer servir els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregu es verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovan t que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccio ns i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els  encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'au torització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de p etit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 

d'altres causes que puguin alterar el procediment n ormal d'enduriment del formigó.  Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 

abans dels set dies, amb les mateixes salvetats ant eriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho con sideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè  ncia de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració p rematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del  formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 
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En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’ execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la  seva utilització a l’ estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l’execu ció 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre a quests han de permetre l’entumiment de les 

mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense  que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformaci ons anormals. Per a evitar-ho es podrà  

autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensi ó 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat │ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de man era que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura  de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unit ats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han d e tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als an coratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deforma cions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el program a previst, que haurà d’estar d’acord amb el 
tesat 
de les armadures 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les c ares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les areste s exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç  per a que les arestes vives del  formigó resultin ben acabades. 
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La DF podrà autoritzar la utilització de matavius p er a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en  el cas que sigui de fusta  per evitar que 

absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de  comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del c onjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'h an de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portan t de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc,  no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temp s en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofra t i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins q ue el formigó  assoleixi la resistència 
necessària per suportar amb seguretat i sense exces ives deformacions els esforços als que 
estarà sotmés amb posterioritat 
Es posarà especial cura durant  el desencofrat en l a retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracc ió, assentament o dilatació així com de les 
articulacions 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèv ia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran  precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als forjats 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s' han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofr ats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han d e disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran q uan el  formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cab les o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6  m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i c arregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafle txa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles  de repartim ent quan es transmetin càrregues al terreny 

o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre  el terreny cal asegurar que no assentaran  

Els puntals s’han de travar en dues direccions perp endiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra  durant el formigonat no 
afecti negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, aix í com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha  de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l’encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
 
K4DA - ENCOFRATS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4DA1DX0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de  fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

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

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra t 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i trava ment 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inf erior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un pr ojecte de la cintra on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les d eformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius de la cintra i els seus compone nts 
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i el s seus elements com perfils metàl·lics, 
tubs, grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al mun tatge i desmuntatge de la cintra o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva  manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi qu e els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
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Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimension als i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i  dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó,  excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès  per una e ntitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicac ió de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin  elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certif icat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com  a desencofrants. S'han d'utilit zar 

vernissos antiadherents a base de silicones o prepa rats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característique s següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fui tes d’aigua o beurada 
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als  efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuame nt de pilars i forjats 
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i enc ofrats, amb absència d’esbombaments fora de   
  toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus pro pis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin text ures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencof ratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la s eva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits. 
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions  per que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució de ls forjats, poguent-se fer servir els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregu es verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovan t que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccio ns i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els  encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'au torització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de p etit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 

d'altres causes que puguin alterar el procediment n ormal d'enduriment del formigó.  Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 

abans dels set dies, amb les mateixes salvetats ant eriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho con sideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè  ncia de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració p rematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del  formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 
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Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’ execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la  seva utilització a l’ estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l’execu ció 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre a quests han de permetre l’entumiment de les 

mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense  que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformaci ons anormals. Per a evitar-ho es podrà  

autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensi ó 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat │ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de man era que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura  de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unit ats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han d e tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als an coratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deforma cions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el program a previst, que haurà d’estar d’acord amb el 
tesat 
de les armadures 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les c ares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

343 
  

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les areste s exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç  per a que les arestes vives del  formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius p er a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en  el cas que sigui de fusta  per evitar que 

absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de  comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del c onjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'h an de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portan t de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc,  no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temp s en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofra t i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins q ue el formigó  assoleixi la resistència 
necessària per suportar amb seguretat i sense exces ives deformacions els esforços als que 
estarà sotmés amb posterioritat 
Es posarà especial cura durant  el desencofrat en l a retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracc ió, assentament o dilatació així com de les 
articulacions 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèv ia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran  precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als forjats 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s' han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofr ats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han d e disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran q uan el  formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cab les o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6  m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i c arregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafle txa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 
Es realitzarà  un estudi particular de l’apuntalame nt, que figurarà al projecte de 
l’estructura si: 
- Pes propi dels sostres > 5 kN/m² 
- Alçària dels puntals > 3,5 m 

Els puntals es col·locaran sobre soles  de repartim ent quan es transmetin càrregues al terreny 

o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre  el terreny cal asegurar que no assentaran  

Els puntals s’han de travar en dues direccions perp endiculars 
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En sostres de biguetes armades s’han de col·locar e ls apuntalats a nivellats amb els 

recolzaments i sobre aquests s’han de col·locar les  biguetes 

En sostres de biguetes pretensades s’han de col·loc ar les biguetes i s’han d’ ajustar tot 

seguit els apuntalats 

Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 
Els sotaponts es col·locaran a les distàncies indic ades als plànols d’execució del forjat 
d’acord amb l’apartat 59.2. de la EHE-08  
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra  durant el formigonat no 
afecti negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat 
En forjats unidireccionals l’ordre de retirada de l s puntals serà des del centre del vanus cap 
als extrems, a voladius des de la volada cap al rec olçament 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, aix í com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha  de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l’encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
 
K4DC - ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4DCAD00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de  fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

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

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra t 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i trava ment 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inf erior de l'encofrat, quan calgui 
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- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un pr ojecte de la cintra on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les d eformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius de la cintra i els seus compone nts 
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i el s seus elements com perfils metàl·lics, 
tubs, grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al mun tatge i desmuntatge de la cintra o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva  manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi qu e els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimension als i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i  dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó,  excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès  per una e ntitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicac ió de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin  elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certif icat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com  a desencofrants. S'han d'utilit zar 

vernissos antiadherents a base de silicones o prepa rats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característique s següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fui tes d’aigua o beurada 
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als  efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuame nt de pilars i forjats 
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i enc ofrats, amb absència d’esbombaments fora de   
  toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus pro pis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin text ures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencof ratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la s eva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits. 
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions  per que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució de ls forjats, poguent-se fer servir els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregu es verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovan t que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccio ns i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els  encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'au torització de la DF. 
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El desencofrat de costers verticals d'elements de p etit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 

d'altres causes que puguin alterar el procediment n ormal d'enduriment del formigó.  Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 

abans dels set dies, amb les mateixes salvetats ant eriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho con sideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè  ncia de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració p rematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del  formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’ execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la  seva utilització a l’ estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l’execu ció 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre a quests han de permetre l’entumiment de les 

mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense  que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformaci ons anormals. Per a evitar-ho es podrà  

autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensi ó 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat │ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de man era que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura  de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unit ats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 
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FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han d e tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als an coratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deforma cions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el program a previst, que haurà d’estar d’acord amb el 
tesat 
de les armadures 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les c ares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les areste s exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç  per a que les arestes vives del  formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius p er a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en  el cas que sigui de fusta  per evitar que 

absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de  comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del c onjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'h an de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portan t de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc,  no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temp s en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofra t i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins q ue el formigó  assoleixi la resistència 
necessària per suportar amb seguretat i sense exces ives deformacions els esforços als que 
estarà sotmés amb posterioritat 
Es posarà especial cura durant  el desencofrat en l a retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracc ió, assentament o dilatació així com de les 
articulacions 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèv ia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran  precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als forjats 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s' han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofr ats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han d e disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran q uan el  formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cab les o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 
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ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6  m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i c arregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafle txa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles  de repartim ent quan es transmetin càrregues al terreny 

o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre  el terreny cal asegurar que no assentaran  

Els puntals s’han de travar en dues direccions perp endiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra  durant el formigonat no 
afecti negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, aix í com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha  de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l’encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
 
K4DG - ENCOFRATS D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4DGC500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de  fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

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

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra t 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i trava ment 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inf erior de l'encofrat, quan calgui 
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- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un pr ojecte de la cintra on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les d eformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius de la cintra i els seus compone nts 
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i el s seus elements com perfils metàl·lics, 
tubs, grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al mun tatge i desmuntatge de la cintra o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva  manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi qu e els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimension als i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i  dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó,  excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès  per una e ntitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicac ió de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin  elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certif icat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com  a desencofrants. S'han d'utilit zar 

vernissos antiadherents a base de silicones o prepa rats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característique s següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fui tes d’aigua o beurada 
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als  efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuame nt de pilars i forjats 
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i enc ofrats, amb absència d’esbombaments fora de   
  toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus pro pis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin text ures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencof ratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la s eva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits. 
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions  per que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució de ls forjats, poguent-se fer servir els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregu es verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovan t que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccio ns i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els  encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'au torització de la DF. 
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El desencofrat de costers verticals d'elements de p etit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 

d'altres causes que puguin alterar el procediment n ormal d'enduriment del formigó.  Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 

abans dels set dies, amb les mateixes salvetats ant eriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho con sideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè  ncia de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració p rematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del  formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’ execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la  seva utilització a l’ estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l’execu ció 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre a quests han de permetre l’entumiment de les 

mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense  que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformaci ons anormals. Per a evitar-ho es podrà  

autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensi ó 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat │ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de man era que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura  de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unit ats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 
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FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han d e tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als an coratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deforma cions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el program a previst, que haurà d’estar d’acord amb el 
tesat 
de les armadures 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les c ares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les areste s exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç  per a que les arestes vives del  formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius p er a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en  el cas que sigui de fusta  per evitar que 

absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de  comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del c onjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'h an de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portan t de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc,  no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temp s en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofra t i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins q ue el formigó  assoleixi la resistència 
necessària per suportar amb seguretat i sense exces ives deformacions els esforços als que 
estarà sotmés amb posterioritat 
Es posarà especial cura durant  el desencofrat en l a retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracc ió, assentament o dilatació així com de les 
articulacions 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèv ia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran  precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als forjats 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s' han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofr ats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han d e disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran q uan el  formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cab les o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 
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ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6  m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i c arregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafle txa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles  de repartim ent quan es transmetin càrregues al terreny 

o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre  el terreny cal asegurar que no assentaran  

Els puntals s’han de travar en dues direccions perp endiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra  durant el formigonat no 
afecti negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, aix í com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha  de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l’encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
 
K4F - ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
K4F2 - PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4F2B577. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Execució d’estructures amb maons ceràmics. 

S'han considerat els elements estructurals següents : 
- Parets 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Pilars i parets: 

- Replanteig 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels f ils 

- Col·locació de plomades a les arestes i voladisso s 
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- Col·locació de les peces humitejant-les i en fila des senceres 

- Repàs dels junts i neteja dels paraments 

- Protecció de la fàbrica enfront de les accions ho ritzontals 

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

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

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de ser estable i resistent. 

Ha de tenir la forma indicada a la DT. 

En l’execució de l’element s’han de complir les pre scripcions establertes en l’article 3 de la 

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

morters i armadures, en el seu cas, en funció de le s classes d’exposició. 

No hi ha d'haver fissures. 

Els junts han d'estar plens de morter. 
PARETS I PILARS: 
Els paraments han d'estar aplomats. 

Les filades han de ser horitzontals. 

Les peces han d’estar col·locades a trencajunt.  

No hi poden haver peces més petites que mig maó. 

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

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

més petit que el través de la peça. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Els recolzaments puntuals d'elements estructurals h an d'estar fets amb una sabata prou 

resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. 

 El recolzament del sostre a la paret ha de ser suf icient per a transmetre-li tots els 

esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 6 5 mm. 

Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per  tal de permetre els moviments de l’element 

sense que aquest quedi afectat en les seves prestac ions. La forma, disposició i dimensions 

dels junts han de complir l’especificat a la DT. 

 Les regates, en el seu cas, han de complir l’espec ificat en el seu plec de condicions. 

En murs de gruix < 200 mm,  el reenfonsat dels junt s, en el seu cas, ha de tenir una fondària 

<= 5 mm. 

 Gruix dels junts: 

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

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

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

Massissat del junt vertical: 

- Alçària de morter:  Gruix de la peça 

- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 

Recolzament de cà rregues puntuals:  >= 100 mm 

Toleràncies d'execució: 

L’element executat ha de complir les toleràncies de finides a la DT o en el seu defecte, les 

següents: 

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 

- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 

- Alçària parcial: ± 15 mm 

- Alçària total: ± 25 mm 

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm /total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Aplomat en una planta: ± 20 mm 

- Aplomat total:  ± 50 mm 

- Axialitat:  ± 20 mm 

- Planor dels paraments en 1 m :  ± 5 mm 

- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 
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- Gruix: 

     - Fàbrica al llarg o través:  + 5% 

     - Altres fàbriques:  ± 25 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

pluja. Fora d'aquests lí mits, s'ha de revisar l'ob ra executada les 48 h abans i s'han 

d'enderrocar les parts afectades. 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 

s'han fet. 

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

Si l’obra s’ha d’aixecar en èpoques diferents, la t ravada s’ ha de fer deixant la part 

executada, esglaonada, sempre que sigui possible, s i no és així, s’ha de fer deixant 

alternativament, filades entrants i sortints. 

Els morters preparats s’han de confeccionar d’acord  amb les instruccions del fabricant, i 

s’han d’utilitzar dins del temps màxim establert. 

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

cedeixin aigua al morter. 

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

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

No es poden moure  les peces una vegada col·locades . Per corregir la posició s'ha de treure la 

peça i el morter i tornar-l a a col·locar. 

S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es  pugui assegurar un gruix constant dels 

junts. 

Cal protegir l’obra executada de les accions físiqu es o climàtiques fins que hagi assolit la 

resistència suficient. 

Quan s’ interromp l’execució, cal protegir el coron ament dels murs per tal d’evitar l’acció de 

l’aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l ’element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent f ort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment  els elements que qu eden temporalment inestables, sotmesos a 
les accions del vent, de l’execució de l’obra o d’a ltres. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PARET: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT 

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

 - Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

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

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

fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests 

paraments. 

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

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

la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
K4FR - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4FR667F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operacions de reparació d'elements estructurals d'o bra de fàbrica, com ara parets, voltes o 

arcs. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Grapa amb armadura d'acer en barres, per a cosit estàtic d'obra de fàbrica, col·locada en 

l'orifici practicat en l'obra i reblert amb injecci ó de morter 

- Reparació de fissures en obra de fàbrica, previ r epicat i sanejament d’ elements solts i 

segellat amb morter 

- Reparació d’element de pedra amb falcat de la peç a despresa, injectat de resines epoxi i 

rejuntat amb morter 

- Restitució de volum, d'element de pedra amb morte r, armat amb xarxa de filferro 

- Reparació amb reposició de peces 

- Segellat d'esquerda amb injecció d'adhesiu de res ines epoxi o de morter 

- Repicat puntual d'element estructural d'obra cerà mica amb mitjans manuals 

- Atirantat d'arc d'obra ceràmica amb tensor d'acer  subjectat a l'obra amb plaques de 

repartiment i reblert de morter entre parament i pl aca 

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

Grapat: 

- Neteja i preparació de la zona a grapar 

- Replanteig de la posició de les grapes 

- Perforació dels ancoratges 

- Confecció del morter polimèric, i injecció als fo rats 

- Col·locació de la grapa, recollida del morter sob rant, i falcat provisional 

- Retirada de les falques, una vegada endurit el mo rter, i neteja dels paraments 

Reparació de fissures: 

- Neteja i preparació de la zona a tractar 

- Repicat dels elements inestables o despresos, i n eteja dels junts 

- Segellat de les fissures i els junts amb morter m ixt 

- Retirada de la runa 

Reposició de peces: 

- Neteja i preparació de la zona a tractar 

- Repicat dels elements inestables o despresos 

- Estintolament o falcat de la zona de treball, si cal 

- Preparació de l'espai necessari per a col·locar l es peces de nou 

- Humitejat dels paraments i les peces 

- Col·locació de les peces amb morter, i rejuntat 

 Segellat d'esquerda, o d'esquerda i fissures: 

- Neteja i preparació de la zona a tractar 

- Repicat dels elements inestables o despresos, i n eteja de l'esquerda 

- Preparació del pla d'injecció, amb determinació d els llocs on col·locar els broquets i els 

testimonis de sortida, i l'ordre d'injecció 

- Col·locació dels broquets, i obturació superficia l de l'esquerda 

- Rentat amb aigua a pressió de l'esquerda 

- Injecció del morter, segons l'ordre establert 

- Retirada dels broquets i la runa 

Repicat puntual: 

- Neteja i preparació de la zona a tractar 

- Repicat dels elements inestables o despresos, i n eteja dels junts 
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- Retirada de la runa 

Atirantat d'arc: 

- Replanteig del sistema d'atirantat 

- Preparació de les zones d'assentament de les plaq ues 

- Col·locació de les plaques, assentades amb morter  polimèric de retracció controlada 

- Muntatge dels tensors 

- Tesat de les barres, de forma controlada, i fixac ió de les dues femelles 

- Retirada de la runa 

GRAPAT: 
Les grapes han d’estar disposades simètricament res pecte a l’esquerda, als l locs indicats a 
la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF . 
Si es possible, cal evitar que els extrems de les g rapes estiguin a una mateixa alineació, per 
evitar una nova línia de fractura. 

Els extrems de les grapes han d'estar fixats a les peces. Mai als junts. 
Les perforacions per ancorar les grapes han de teni r un diàmetre igual al doble de la barra 
utilitzada. 
El reblert dels forats s’ha de fer amb un morter el àstic. 

Els extrems doblegats de les grapes han d'estar com pletament introduïts al forat. La grapa ha 

d'estar enrasada amb el parament. 

Si la grapa no és d'acer inoxidable, ha d'estar rec oberta amb dues capes de pintura 

antioxidant. 

REPARACIÓ DE FISSURES: 

Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables. 

Els junts i les fissures han d'estar reblerts amb m orter. 

REPOSICIÓ DE PECES: 

Les peces afegides han de ser del mateix format que  les existents. 

Les peces s’han de disposar de forma que es manting ui l’especejament de la resta de parament. 

Les filades han de ser horitzontals. 

No hi ha d'haver fissures. 

Les peces han d’estar col·locades a trencajunt.  

No hi poden haver peces més petites que mig maó. 

No hi poden haver pedres més petites de 15 cm. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

SEGELLAT D'ESQUERDA, O D'ESQUERDA I FISSURES: 

L'esquerda ha d'estar plena en tota la seva fondàri a. 

El reblert de l'esquerda no ha de sobresortir del p la del parament. 

Al parament no hi ha d'haver restes de morter o beu rada. 

REPARACIÓ D’ESQUERDA I REPICAT PUNTUAL: 

Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables. 

ATIRANTAT D'ARC: 

La disposició de les plaques de repartiment, i la d isposició  dels tirants ha de ser la 

indicada a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per la DF. 

Cal que el conjunt estructural resultant sigui esta ble. 

Totes les peces d'acer que conformen el conjunt del  tirant i les plaques han d'estar 

galvanitzades. Si es fan modificacions de les peces  amb posterioritat al procés de 

galvanitzat, caldrà pintar la peça amb una pintura galvànica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

pluja. Fora d'aquests lí mits, s'ha de revisar l'ob ra executada les 48 h abans i s'han 

d'enderrocar les parts afectades. 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 

s'han fet. 

GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA,  REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM: 
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Els morters preparats s’han de confeccionar d’acord  amb les instruccions del fabricant, i 

s’han d’utilitzar dins del temps màxim establert. 

Els paraments on es col·loqui el morter, cal que es tiguin lleugerament humits, sense que 

l’aigua regalimi.  

REPOSICIÓ DE PECES: 

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

cedeixin aigua al morter. 

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

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

No es poden moure  les peces una vegada col·locades . Per corregir la posició s'ha de treure la 

peça i el morter i tornar-l a a col·locar. 
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l ’element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent f ort, etc.). 

ATIRANTAT D'ARC: 

El procé s de tensar el tirant s'ha de fer seguint les instruccions de la DT Cal fer un 

seguiment de les deformacions o moviments que es pr odueixin a l'estructura, i verificar que en 

cap cas sobrepassin els màxims admissibles. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

GRAPAT, REPARACIÓ DE PEÇA DESPRESA O ATIRANTAT D’AR C: 

Unitat de quantitat realment executada d'acord amb la DT. 

SEGELLAT D'ESQUERDES I FISSURES, REPARACIÓ SUPERFIC IAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM, REPARACIÓ  DE 

FISSURES AMIDAT EN M2: 

m2 de superfície realment reparada, executada d'aco rd amb la DT. 
REPARACIÓ DE FISSURES AMIDAT EN M: 
m de llargària reparada segons les especificacions de la DT. 
SEGELLAT D’ESQUERDA O REPARACIÓ LINIAL AMB RESTITUC IÓ DE VOLUM: 

m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT. 

REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES D’OBRA DE FÁBRICA CERÀMICA: 

m2 de superfície de volta, o de mur, amb zones a re parar, executada d'acord amb la DT. 

REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES EN FÁBRICA DE PEDRA O BRANCAL: 

m3 de volum realment executat d'acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
K4FZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4FZ610L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Ataconat de totxo massís col·locat amb morter,  per  omplir el buit existent entre el fonament 

o el mur antic i el fonament o el mur nou. 

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

- Neteja i sanejament de la base del mur de fonamen tació existent 

- Neteja de la cara superior del fonament nou 

- Humectació de les superfícies on s'ha de realitza r el recalç 

- Estesa de la capa de morter i col·locació dels to txos 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les ge lades i de les temperatures elevades 
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CONDICIONS GENERALS: 

Ha de ser estable i resistent. 

La paret ha d'estar aplomada. 

Les filades han de ser horitzontals. 

No hi ha d'haver fissures. 

Els totxos han d'estar col·locats a trencajunt i ha n de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg 

menys un junt.  

No hi poden haver peces més petites que mig totxo. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

No han de quedar buits entre la última filada i la cara inferior del fonament que s'està 

recalçant. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de l’element :- 10 mm ; + 15 mm 

- Alçària total:  ± 10 mm 

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 

- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 

- Aplomat total:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm /total 

- Planor del parament (comprovat amb regle 2 m):  ±  10 mm 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

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

pluja. Fora d'aquests lí mits, s'ha de revisar l'ob ra executada les 48 h abans i s'han 

d'enderrocar les parts afectades. 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 

s'han fet. 

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

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

cedeixin aigua al morter. 

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

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

No es poden moure els totxos una vegada col·locats.  Per corregir la posició s'ha de treure el 

maó  i el morter i tornar-lo a col·locar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el  que se aprueba la Norma Básica de la 

Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica  de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 

2007). 
 
 
K4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FO RMACIÓ DE SOSTRES 
K4LH - SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT I REVOLTONS  PER A SOSTRES A 3,00 M D'ALÇÀRIA, 
COM A MÀXIM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4LHB41L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Subministrament i col·locació de l'element resisten t (bigueta o semibigueta) i dels revoltons 

per a la formació de sostres unidireccionals. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Biguetes de formigó precomprimit 

- Semibiguetes (de formigó armat o pretesat amb o s ense sola ceràmica) 

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

- Confecció dels plànols de muntatge del sostre 

- Preparació del perímetre de recolzament de les se mibiguetes, neteja i anivellament 

- Col·locació dels suports provisionals del sostre 

- Replanteig i col·locació de les semibiguetes 

- Col·locació dels revoltons 

Per acabar el sostre s'han de col·locar les armadur es complementaries als nervis, negatius i 

tallants, la malla de repartiment de la capa de com pressió , i posteriorment s'han de 

formigonar, els nervis, els massissats i la capa de  compressió, d'acord amb les corresponents 

partides d'obra. 

CONDICIONS GENERALS: 

El muntatge dels elements prefabricats es realitzar à conforme el que indiquen els plà nols, 

detalls d’esquema de muntatge i d’acord amb la fitx a tècnica. 

Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà  

especial cura amb les dimensions dels diferents ele ments i l’execució dels recolzaments, 

enllaços i unions 

Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre  els elements de suport del sostre. 

El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític p er a garantir la rigidesa en el seu pla, i 

ha d'estar sòlidament unit als elements de suport o n s'han d'ancorar les armadures superiors, 

les inferiors i les de repartiment. 

Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els  suports poden ser: 

- Per penetració de la bigueta al suport 

- Per perllongació de l'armadura inferior de la big ueta dins del suport 

- Per cavalcament armadura adossada a bigueta que p enetri al suport 

Enllaç per penetració: 

- Les biguetes s'han de recolzar en els elements de  suport de manera que això no faci 

disminuir la secció dels mateixos. 

- La llargària de penetració de la bigueta ha de se r la determinada pel càlcul, i que ha 

d'estar indicada als plànols de muntatge. 

Enllaç per perllongació: 

- La llargària de penetració de l'armadura inferior  de la bigueta ha de ser la determinada pel 

càlcul, i que ha d'estar indicada al plànols de mun tatge. 

- Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a mínim 

fins la cara del recolzament directe, o fins l'estr ep de la biga plana, si el recolzament es 

indirecte. 

Enllaç per cavalcament: 

- La llargària del cavalcament de l'armadura amb la  bigueta ha de ser la llargària equivalent 

a la llargària d'ancoratge, i la llargària de penet ració al suport ha de ser la determinada 

pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plà nols de muntatge. 

A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han  d'eliminar els revoltons, deixant un espai 

per a massissar de formigó. 

La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm. 

En els recolzaments indirectes per cavalcament, les  longituds d’aquest s’han de definir per 

càlcul d’acord amb l’apartat 7.1 de l’annex 12 de l ’EHE-08 

Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a 

garantir la unió entre aquest i la bigueta. 

Si el sostre te mes d'un tram i els nervis s'han ca lculat amb continuïtat, les biguetes s'han 

de disposar enfrontades.  
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Si els trams tenen els nervis en direccions enfront ades, s'ha de massissar l'espai entre les 

dues primeres biguetes paral·leles  a la trobada en tre trams, per absorbir l'esforç de 

compressió de la part inferior del sostre. 

Als extrems de les biguetes s'haurà de col·locar un a armadura superior, per absorbir el moment 

negatiu, d'almenys una barra per nervi, i de llargà  ria i diàmetre indicats als plànols de 

muntatge del sostre, i que haurà de complir les esp ecificacions de la seva partida d'obra. 

Es disposarà d’una llosa formigonada en obra amb un  gruix com a mínim de 40mm sobre biguetes o 

peces d’ entrebigat ceràmiques o de formigó i de 50 mm sobre d’altres tipus de peces 

d’entrebigat. 

En el cas de sostres amb biguetes sense armadures t ransversals de connexió amb el formigó  

abocat en obra, el perfil de la peça d’entrebigat d eixarà a ambdos costats de la cara superior 

de la bigueta un pas de 30mm, com a mínim. 

La secció transversal del sostre ha de complir: 

- Peces resistents:  h > c/8 

- Peces alleugeridores o recuperables:  h > c/6 

h = gruix del formigó de la capa de compressió al p unt determinat 

c = distància del punt del perfil al eix vertical d e simetria de la peça. 

Toleràncies d'execució: 

- Separació entre eixos:  ± 10 mm 

- Entregues de biguetes o armadures sortints en big ues ± 15 mm  

BIGUETES O SEMIBIGUETES PRETENSADES: 

Fissuració màxima en funció de l'exposició ambienta l definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE-08: 

- En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 

- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La separació màxima entre sotaponts s’ha de determi nar per càlcul d’acord amb l’apartat 59.2  

de l’EHE-08 

Les biguetes i els revoltons s'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer 

malbé. 

Un cop anivellats els sotapons, es col·locaran les biguetes amb el intereix indicat en 

plànols, mitjançant les peces d’ entrebigat extreme s. 

Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de r ecolzar sobre l'ala inferior de la bigueta. 

La superfície de contacte entre la bigueta i el for migó abocat a l'obra, ha de ser neta i 

sense cossos estranys per tal d'assegurar l'adherèn cia. 

L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de muntatge. 

Els puntals s'han de recolzar sobre taulons si esta n directament en contacte amb el terreny. 

Han d'estar prou travats per a suportar les empente s horitzontals del muntatge. 

Els puntals s’han de travar en dues direccions perp endiculars 

En sostres de biguetes pretensades s’han de col·loc ar les biguetes i s’han d’ ajustar tot 

seguit els apuntalats 

Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 

Les superfícies de peces de formigó prefabricades h an d’estar ben humitejades en el moment del 

formigonat  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT, entre cares dels elements de 

recolzament, amb deducció de la superfície correspo nent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
K61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
K612 - PARETS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K612BR1V. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

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

vistes, col·locades amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Paret de tancament recolzada 

 - Paret de tancament passant 

 - Paret divisòria 

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

- Replanteig de les parets 

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

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels f ils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en fila des senceres 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

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

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

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

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser no estructural. 

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

DB-F i la DT del projecte. 

Ha de ser estable, plana i aplomada. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i le s filades han de ser horitzontals. 

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

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

més petit que el través de la peça. 

En l’execució de l’element s’han de complir les pre scripcions establertes en l’article 3 de la 

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

morters i armadures, en el seu cas, en funció de le s classes d’exposició. 

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

condició. 

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

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

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

part superior, si la DF no fixa altres condicions. 

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

modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per  filades alternatives. 
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En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats d e les peces oberts a l'exterior.  Els punts 

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

mateixa modulació. 

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

hagi un espai de 2 cm entre l'ú ltima filada i aque ll element. Aquest espai s'ha d'haver 

reblert amb un material d’elasticitat compatible am b la deformació prevista del sostre , un 

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

paret. 

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

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

taula 4.8 del DB-SE-F 

 Gruix dels junts: 

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

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

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

 Els junts dilatació han de cumplir l’article 2.2 i  la taula 2.1 del DB-SE-F. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos: 

     - Parcials:  ± 10 mm 

     - Extrems:  ± 20 mm 

- Planor: 

     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  

     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades: 

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

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

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

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

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

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

PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

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

fixades al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resisten t cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 

com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

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

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

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

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

assegurar les parts que s'han fet. 

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

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

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

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

cedeixin aigua al morter. 

Les condicions d’execució han de complir amb el art icle 7 i 8 del DB-SE-F. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

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

 - Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
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- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 

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

fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests 

paraments. 

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

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

la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
K614 - PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K614TK1E,K614HSAK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

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

col·locades amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Envà o paredó de tancament 

 - Envà o paredó de tancament passant 

 - Envà o paredó interior 

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

- Replanteig 

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

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

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

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i le s filades han de ser horitzontals. 

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

condició. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

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

part superior, si la DF no fixa altres condicions. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'est ar recolzat a sobre d'un element 

estructural horitzontal a cada planta. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos: 

     - Parcials:  ± 10 mm 

     - Extrems:  ± 20 mm 

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

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

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

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

- Planor de les filades: 

     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
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- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total 

     - Paret vista:  ± 2 mm/m 

     - Paret per a revestir:  ± 3 mm/m 

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT: 

No ha de ser solidari amb elements estructurals ver ticals. 

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

hagi un espai de 2 cm entre l'ú ltima filada i aque ll element. Aquest espai s'ha d'haver 

reblert amb un material d’elasticitat compatible am b la deformació prevista del sostre , un 

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

paret. 

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

cantonades i els elements no estructurals. Sempre q ue la modulació  ho permeti, aquesta 

travada ha de ser per filades alternatives. 

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

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT: 

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

fixades al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resisten t cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 

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

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

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

alternatives. 

ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR: 

No ha de ser solidari amb elements estructurals ver ticals. 

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

hagi un espai de 2 cm entre l'ú ltima filada i aque ll element. Aquest espai s'ha d'haver 

reblert amb un material d’elasticitat compatible am b la deformació prevista del sostre , un 

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

paret. 

Fondària de les regates: 
┌──────────────────────────────────────┐ 
│Gruix paret (cm) │Fondària regates (cm) │ 
│────────────────│─────────────────────│ 
│         4      │       <= 2          │ 
│         5      │     <= 2,5          │ 
│     6 - 7      │       <= 3          │ 
│       7,5      │     <= 3,5          │ 
│         9      │       <= 4          │ 
│        10      │       <= 5          │ 
└──────────────────────────────────────┘ 

Regates: 

- Pendent:  >= 70° 

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

- Separació dels marcs:  >= 20 cm 
  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

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

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

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

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

assegurar les parts que s'han fet. 

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

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

cedeixin aigua al morter. 
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Les peces s’han de col·locar refregant-les sobre un  llit de morter, sempre que ho permeti la 

dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): 

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

 - Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

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

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

fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests 

paraments. 

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

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

la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE  JUNTS 
K7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7B21E0L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Làmina separadora col·locada no adherida. 

S'han considerat els materials següents: 

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 3 0% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat 

- Feltre de polipropilè  format per filaments sintè tics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres d e poliester sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

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

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els component s del sistema entre els que s'intercala. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materi als amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments:  >= 5 cm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que p uguin perforar la làmina. 
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Les làmines col·locades s'han de protegir del pas d e persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

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

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
K8 - REVESTIMENTS 
K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
K812 - ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8121313. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Enguixats aplicats en paraments interiors. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no 

 - Enguixat reglejat, acabat lliscat o no 

 - Formació d'aresta o de racó 

 - Execució de reglada de sòcol 

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

Enguixat a bona vista: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

 - Aplicació del revestiment 

 - Acabat de la superfície 

 - Repassos i neteja final 

 Enguixat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

 - Execució de les mestres 

 - Aplicació del revestiment 

 - Acabat de la superfície 

 - Repassos i neteja final 

 Formació d'aresta o de racó: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

 - Execució de l'aresta o del racó 

 - Acabat de la superfície 

 Execució de la reglada de sòcol: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

 - Execució dels tocs 

 - Aplicació del guix 

 - Acabat de la superfície 

 CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

S'han de respectar els junts estructurals. 
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A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l' 1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho 

fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'a ltres defectes. 

La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, e n els paraments verticals o corbats, 

aplomada. 

L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i  ha d'estar al mateix pla que els 

paraments. 

El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'are sta determinada recta o corba segons els 

paraments. 

El racó en mitja canya ha de ser una superficie cil índrica que uneixi de forma harmònica els 

dos paraments. 

Gruix de l'enguixat:  1,2 cm 

 Duresa mitjana (amb durò metre Shore C): 

- Enguixat a bona vista:  >= 50 

- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55 

Especificacions per a l'enguixat reglejat i la regl ada de sòcol: 

- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm 

- Toleràncies en funció del tipus de parament on s' aplica: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │               │              Tipus enguixat             │ 
│Parament     │               │─────────────────────────────────────────│ 
│             │               │    A bona vista    │      reglejat      │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│Vertical     │Planor         │   ± 1mm / 0,2m     │         -          │ 
│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m      │ 
│             │───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│             │Aplomat /planta │     ± 10mm         │        5mm         │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│Corbat       │Curvatura      │± 5mm /plantilla 1m │± 3mm /plantilla 1m │ 
│             │prevista       │                    │                    │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│Horitzontal  │Planor         │   ± 1mm / 0,2m     │         -          │ 
│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m      │ 
│             │───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│             │Nivell previst │      ± 10mm        │      ± 5mm         │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│Inclinat     │Planor         │   ± 1mm / 0,2m     │         -          │ 
│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m      │ 
│             │───────────────│────────────────────│────────────────────│ 
│             │Inclinació     │      ± 10mm        │      ± 5mm         │ 
│             │prevista       │                    │                    │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

En el cas de formació d'aresta o de racó, les toler àncies d'execució han de ser les mateixes 

exigides als paraments que els formen. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sob repassi els límits de 5°C i 35°C. 

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'ha gi acabat o, en els paraments interiors, hi 

hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim . 

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

Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres a mb el mateix guix i ben aplomades o ben 

horitzontals, segons els casos, als paraments, a le s cantonades, als racons, al voltant dels 

forats i als sòcols. 

En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitza r tocs en el sòcol amb el mateix guix. 
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En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que 

s'utilitzi ha de tenir les mateixes característique s que la dels paraments. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'aut orització explícita de la DF. 

No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar  el material durant l'adormiment. 

ACABAT LLISCAT: 

En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar 

en dues operacions: una d'estesa i la segona de lli scat. 

En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar 

en dues operacions: una d'estesa entre les mestres,  passant el regle i la segona de lliscat. 

El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del gui x, o sigui amb la part superior d'una 

pasterada feta amb aquesta  finalitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ENGUIXAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

Amb deducció de la superfí cie corresponent a obert ures d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements q ue configuren l'obertura, com és ara 

bastiments que s'hagin embrutat. 

FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 

En la reglada de sò col, amb deducció de la llargàr ia corresponent a les obertures de les 

quals formin part, d'acord amb els criteris següent s: 

- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen 

- Llargàries > 1 m:  Es dedueix el 100% 

Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'u n parament reglejat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
K82 - ENRAJOLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K82D1K9H,K82D1F4H,K8241325. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en par aments verticals, interiors o exteriors, en 

faixes exte riors, horitzontals o verticals i arrim adors. 
S’han considerat els revestiments següents: 
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada 

- Revestiment realitzat amb rajola ceràmica comuna d’elaboració mecànica o manual. 
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de dif erents colors 
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola 
existent, en interiors 
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït 

S'han considerat els morters següents: 

- Morter adhesiu 

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

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 
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- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

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

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

l'aplomat previstos. 

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

tota la superfície. 

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

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

suficient per tal que no s’esquerdi. 

S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera q ue no quedin afectades les seves 

prestacions. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

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

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

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

entre les peces i el parament. 

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

silicona. 

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

 Distà ncia entre junts de dilatació: 

- Parament interior:  <= 8 m 

- Parament exterior:  <= 3 m 

Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm 

Gruix del morter: 

- Morter:  10-15 mm 

- Morter adhesiu:  2-3 mm 
ENRAJOLAT: 
Els junts del revestiment han de ser rectes. 

Amplà ria dels junts: 

- Rajola comuna d’elaboració mecànica o fina, valèn cia, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 

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

Toleràncies d'execució: 

 - Planor: 

     - Rajola d’elaboració mecànica o fina, valènci a, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 

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

- Amplària junts: 

     - Rajola d’elaboració mecànica o fina, valènci a o vidriada: 

          - Parament interior  ± 0,5 mm 

          - Parament exterior  ± 1 mm 

     - Rajola comuna d’elaboració manual:  ± 2 mm 

     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm 

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

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

- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
TRENCADÍS: 
La composició del trencadís ha de seguir les especi ficacions indicades a la DT 
Ha de tenir la distribució de formes i condicions d e planor i aplomat previstos. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

370 
  

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

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

d'enderrocar i refer les parts afectades. 

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

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

COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 

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

solubles que puguin impedir  l'adherència del morte r adhesiu. 

El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons  les instruccions del fabricant. S'ha 

d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha  de marcar aquesta superfície amb una 

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

COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 

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

Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per no absorbir l'aigua del morter. 

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la  peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

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

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
K84 - CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8431253,K844A400,K8442100,K8448444. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Cel ras realitzat amb plaques de diferents material s suspeses del sostre. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plaques d’escaiola 

- Plaques de fibres minerals o vegetals 

- Plaques de guix laminat 

- Plaques metàl·liques 

- Lamel·les de PVC o metàl·liques 

S'han considerat els tipus de cel ras següents: 

- Per a revestir, sistema fix 

 - De cara vista, sistema fix 

 - De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 

 - De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 

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

Sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat: 

- Replanteig del nivell del cel ras 
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- Fixació dels tirants de filferro al sostre 

- Col·locació de les plaques 
Sistema fix i entramat de perfils: 

- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 

- Col·locació i suspensió dels perfils de la trama 

- Col·locació de les plaques 

- Segellat dels junts 

Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada: 

- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 

- Col·locació dels perfils perimetrals d'entrega al s paraments i suspensió de la resta de 

perfils de la trama 

- Col·locació de les plaques 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  

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

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

trencades, escantonades ni tacades. 

Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques h an d'anar penjades al sostre mitjanç ant 

filferros galvanitzats i estopa enguixada. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 2 mm/m 

- Nivell:  ± 10 mm 

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 

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

perímetre. 

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

segellats degudament amb màstic per a junts. 

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

l'entramat sigui l'exigida. 

Separació entre punts de suspensió:  <=  1250 mm 

 Fletxa màxima dels perfils de l'entramat:  <= 1/36 0 de la llum 

 Toleràncies d'execució: 

- Alineació dels perfils:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d'execu ció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT 

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

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

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

l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalme nt conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* NTE-RTP/1973 Revestimientos de Techos: PLACAS 
 
 
K88 - ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
K881 - ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K881JCB3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de revestiment sobre parament o reparació de param ent, amb morter monocapa o estuc. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat  lliscat o planxat en calent i esgrafiat en 

dues capes  

- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat  aixafat, raspat o rugós i pintat 

- Revestiment monocapa de morter de ciment i additi us amb granulats seleccionats, amb acabat 

raspat o rugó s, o amb granulat projectat 

- Estuc de pasta de guix amb cola projectat, amb ac abat aixafat o rugós i pintat 

- Estuc de morter de ciment i sorra de marbre proje ctat, amb acabat aixafat o rugós i pintat 

al làtex o al plàstic 

- Estuc de pasta vinílica estès sobre aïllament ext erior, prèvia emprimació acrí lica i acabat 

ratllat 

- Estuc amb tres capes, dues de calç i sorra i una d’acabat de calç i pols de marbre, amb 

acabat especejat en carreus i lli scat o llaurat, o  només lliscat 

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

- Neteja i preparació de la superfície a revestir 

- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d’estuc amb especejat en carreus 

- Estesa o projectat de les pastes 

- Acabat de la superfície 

- Repàs i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 

El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver  fissures, bosses, escrostonaments o 

d'altres defectes. 

Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s' hi han de notar les aplicacions realitzades 

en fases diferents. 

El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i  ha de formar una superfície plana amb 

angles vius.  

S'han de respectar els junts estructurals. 

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

suficient per tal que no s’esquerdi. 

S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF. 

En l’acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adh erida al suport. 

Forma de les arestes: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus de revestiment         │ Acabat           │ Forma de les arestes │ 
│──────────────────────────────│──────────────────│──────────────────────│ 
│                              │ Lliscat,aixafat  │     Arrodonides      │ 
│ Morter de ciment i granulat  │ raspat, rugós    │                      │ 
│ Calç i sorra de marbre       │──────────────────│──────────────────────│ 
│                              │ Planxat en calent │    Aixamfranades     │ 
│──────────────────────────────│──────────────────│──────────────────────│ 
│ Pasta de guix amb cola       │ Pintat plàstic   │        Rectes        │ 
│ Calç i sorra de marbre       │                  │                      │ 
│──────────────────────────────│──────────────────│──────────────────────│ 
│ Morter monocapa              │ Lliscat,aixafat  │        Rectes        │ 
│                              │ raspat, rugós    │                      │ 
│──────────────────────────────│──────────────────│──────────────────────│ 
│ Pasta vinílica               │ Ratllat          │        Rectes        │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: 
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     - Calç i sorra de marbre:  ± 2 mm/m 

     - Morter monocapa:  ± 5 mm/m 

     - Pasta de guix amb cola:  ± 1 mm/m 

     - Morter de ciment blanc i sorra de marbre: :  ± 1 mm/m 

MORTER MONOCAPA: 

Gruix:  >= 8 mm 

 Un cop aplicat, ha de complir els valors següents:  

- Resistència a la compressió:  >= 5 N/mm2 

- Resistència a la tracció:  >= 2 N/mm2 

- Retracció: 

     - al cap de 7 dies:  <= 0,7 mm/m 

     - al cap de 28 dies:  <= 1,2 mm/m 

- Adherència (tracció vertical): 

    - sobre ceràmica (en sec):  >= 0,3 N/mm2 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 5 mm/m 

MORTER MONOCAPA AMB ACABAT DE GRANULATS PROJECTATS: 

L'acabat ha de ser el del granulat projectat, press ionat i aplanat sobre el morter de base. 

Gruix del morter de base:  >= 8 mm + 1/2 D granulat  projectat 

 ESTUCAT DE CALÇ I SORRA DE MARBRE: 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 2 mm,  + 4 mm 

ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA: 

La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acríli ca. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

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

- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines  sintètiques i granulats seleccionats, de 

morter de ciment i additius amb granulats seleccion ats o de pasta vinílica: 

      - Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C 

- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o 

monocapa: 

     - Temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C 

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. 

Si el suport no és homogeni, els junts entre materi als diferents s'han de reforçar amb tires 

de malla de fibra de vidre plastificada  cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. 

Aquesta malla ha de complir les especificacions fix ades al seu plec de condicions. 

El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments a rrebossats mixtos de calç i ciment, amb 

proporció baixa de ciment. 

Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per 

l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l' hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, 

com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. 

Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni  estucada, ha de ser neta, no ha de tenir 

pols, greixos desencofrants, restes de guix ni eflo rescències. 

Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no 

s'ha d'admetre lliscat. 

L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrí lica no s'han d'aplicar fins passades 24 h 

de l'aplicació de l’adhesiu de la base. 

ESTUCAT PROJECTAT SOBRE PARAMENTS ENGUIXATS O ARREBOSSATS: 
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Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no ha n de tenir pols, greixos, taques, fissures, 

parts engrunades ni d'altres imperfeccions. 

El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfíc ie rugosa. 

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

instruccions del  fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les 

floridures. 

ESTUC DE CALÇ O DE MORTER DE CIMENT I ADDITIUS: 

S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l' acció del sol. 

ESTUC DE CALÇ I SORRA DE MARBRE: 

Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la D F una petita proporció de ciment blanc o de 

colorants, si ho exigeix l'acabat. 

Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més la del lliscat. Aquesta 

última, s'ha de fer amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la 

brotxa i amb una esquitxada final. 

Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la cap a del lliscat cal afegir la tinta (calç, 

sabó o d'altres additius per a millorar l'acabat) i  finalment s'ha d'aplicar el ferro en 

calent. 

MORTER MONOCAPA: 
Els suports sobreescalfats s’han d’humitejar abans i desprès de l’aplicació , passades 24 h. 
S’ha d’aplicar passat un mes de l’execució del supo rt, en el cas de fà briques de blocs de 
morter de ciment cal esperar dos mesos. 
Si el suport es massa llis (formigó), s’ha d’aplica r un tractament per conferir-li la 
rugositat  necessaria per tal de facilitar l’adherè ncia del revestiment (imprimació, raig de 
sorra, decapat químic, etc.). 

Característiques del suport: 

- Planor:  ± 5 mm/m 

- Rugositats:  <= 1/3 gruix del revestiment 

Per a la seva preparació i aplicació cal seguir les  instruccions del fabricant. 

En l’acabat rústic, s’ ha de projectar una segona c apa sobre la primera, mentre encara estigui 

fresca. 

En l’ acabat raspat, s'ha de pressionar i aplanar-l o immediatament després de la seva 

aplicació. L’acabat s’ha de realitzar amb una aplan adora dentada quan el revestiment ha 

començat l’enduriment pero la consisten cia encara ho permet. En acabar, cal respatllar la 

superficie per tal d’eliminar les restes. 

En l’acabat amb granulat projectat, e ls granulats s'han de projectar entre 15 i 45 min 

després de l'estesa del morter i sempre seguint les  instruccions del fabricant. Un cop 

projectats els granulats, s'ha de pressionar i apla nar la superfície. 

ESTUCAT PINTAT: 

La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat é s sec. 

S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge d e les capes. 
ESTUCAT TRICAPA: 
Quan s’aplica una nova capa, la capa que actua de b ase ha d’haver assolit la resistència 
sol·licitada per rebre-la. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REVESTIMENT EN PARAMENTS: 

m2 de superfície executada realment, amidada segons  les especificacions de la DT.  D'acord amb 

els criteris següents: 

Aquest criteri inclou la neteja dels elements que c onfiguren l'obertura, com és ara bastiments 

que s'hagin embrutat. 

Deducció  de la superfície corresponent a obertures : 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m: Es dedueix el 100% 
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Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 

fer els retorns ( brancals, llindes, etc). En cas d e deduir-se el 100% del forat cal amidar 

també aquests paraments. 
REVESTIMENT DE BRANCALS, LLINDES I AMPITS: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
K89 - PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K898J2A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

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

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S’han considerat els tipus de superficies següents:  

- Superfícies de fusta 

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

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

 S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, fines tres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

- Elements de calefacció 

- Tubs 

- Fregat d’òxid, neteja i repintat de reixa o baran a 

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

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

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

segons la composició de la pintura d'acabat 

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

CONDICIONS GENERALS: 

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

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura un iformes. 

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

només s'hagin pintat les visibles. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 12 5 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

 - Humitat relativa de l'aire > 60% 

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

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

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

instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobree scalfats. 

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

i l'autorització  de la DF. 

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

lleugerament diluï da, segons les instruccions del fabricant. 

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

durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificia ls d'assecatge. 

SUPERFÍCIES DE FUSTA: 

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

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

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

fustes dures. 

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

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

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

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

vetes i eliminar la pols. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, C OURE): 

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

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

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

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

En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en c ompte les següents consideracions: 

- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfíc ies a pintar han d’estar preparades 

adequadament d’ acord amb les normes UNE-EN ISO 850 4-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a  cadascuna un color diferent. 

- Després de l’aplicació de la pintura les superfíc ies s’han de protegir de l’acumulació 

d’aigua durant un cert temps. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engr unades. 

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

de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

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

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'ap licar la pintura: 

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

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

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherèn cia del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

m2 de superfície realment pintada segons les especi ficacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BA LCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O 

EXTENSIBLES: 

m2 de superfície real amidada segons les especifica cions de la DT. 

Deducció  de la superfície corresponent a obertures : 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

377 
  

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

envidrada de: 

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

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

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

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

PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER: 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
K9 - PAVIMENTS 
K92 - SUBBASES 
K923 - SUBBASES DE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9232B91. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de subbase o base per a paviment, amb tong ades compactades de material granular. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compacta ció de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

Es pot utilitzar material granular reciclat  de res idus de la construcció o demolicions, 

provenint d’una  planta legalment autoritzada per e l tractament d’aquests residus. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a niv ell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtingud a en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòri c 

- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 

 - Planor:  ± 10 mm/3 m 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i forme s previstes, amb les toleràncies 
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establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que  excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la partida d'obra. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi com provat el grau de compactació de la 

precedent. 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura amb ient sigui inferior a 2°C. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l 'obra, en funció de la maquinària 

disponible i dels resultats dels assaigs realitzats . 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i  humidificar, si es considera necessari. 

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, c al evitar la segregació o la contaminació. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans d e la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, co mençant per les vores exteriors i 

progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada  recorregut en un ample no inferior a 1/3 

del de l'element compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu  pendent o la seva proximitat a obres de 

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la u tilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'a conseguir  la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins  que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aques t incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies e specificades a l'apartat anterior han de 

ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 

o retirant el material necessari tornant a compacta r i allisar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

CONDICIONS GENERALS: 

L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els es creixos laterals ni els n ecessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
K93 - SOLERES I RECRESCUDES 
K936 - SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K93617B0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de solera amb formigó vibrat. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció i cura del formigó fresc 
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CONDICIONS GENERALS: 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

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

Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25  m2 i la distància entre ells no ha de ser 

de més de 5 m. El junts han de ser d'una fondària > = 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. 

Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no sup eriors als 30 m, de tot el gruix del 

paviment. També s'han de deixar junts en els acords  amb d'altres elements constructius. 

Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han  d 'estar reblerts amb poliestirè expandit. 

Els junts de formigonament han de ser de tot el gru ix del paviment i s'ha de procurar de fer-

los coincidir amb els junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambi ent entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta , sense que es produeixin segregacions. 

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

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

- 15 dies en temps calorós i sec 

 - 7 dies en temps humit 

 El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h s egüents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfí cie amidada segons les especificacion s de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el qu e se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
K9Q - PAVIMENTS DE FUSTA 
K9QA - ENTARIMATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9QAU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Paviment format amb llistons de fusta de gruix supe rior a 18 mm, encadellats en tot el seu 

perímetre o com a mínim en el seu cantell i col· lo cats clavats o cargolats sobre enllatat. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de les peces de l’entarimat 

- Polit i planejament de la tarima col·locada 

- Acabat de la superfície del paviment 
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CONDICIONS GENERALS: 

El paviment no ha de tenir junts escantonats, punte s vistes ni d'altres defectes superficials. 

No hi ha d'haver ressalts entre els llistons d'empo stissar. 

Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòli dament a les llates de suport i han de 

formar una superfície plana i llisa de textura unif orme. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

Les peces s'han de col·locar encolades per l’encade llat. 

Per a locals amb dimensions diàfanes de fins a 5 m linials la distància mínima entre el 

paviment i els paraments verticals ha de ser de 8 m m i ha de quedar coberta pel sòcol. A 

partir d’aquesta dimensió s’incrementarà  1 mm per cada m d’instal·lació. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 5 mm 

- Planor:  ± 2 mm/2 m 

- Gruix dels junts:  + 0,5 mm 

- Distància entre l’entarimat i els paraments verti cals:  + 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambi ent, entre 15°C i 20°C. 

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

Els bastiments de base de les portes han d’estar co l·locats. 

Han d’estar acabats el treballs d’enguixat i col·lo cació d’escaiola, així com la col·locació 

de terratzo, gres i marbre en cuines i banys. 

Les condicions de col·locació del parquet han de se r: 

- Per a locals que no hagin de baixar del 40% d'hum itat: 

- Humitat relativa de l'aire:  < 75% 

- Humitat de la fusta:  10 - 13% 

- Per a locals que puguin baixar del 40% d'humitat:  

- Humitat relativa de l'aire:  < 50% 

- Humitat de la fusta:  8 - 10% 

El contingut d’humitat de la solera ha de ser infer ior al 2,5 %. En cap cas ha de ser superior 

al 3 %. 

La humitat dels paraments ha de ser inferior al 2,5  %, excepte els guixos i pintures que poden 

arribar  

al 5 %. 

El suport ha de ser prou dur i rígid com per a supo rtar el clavat o cargolat de l’enllatat. Ha 

de ser pla i horitzontal i ha d’estar net i lliure d’elements que puguin dificultar 

l’enganxat, l’ enllatat o el bon assentament de les  llates en les instal·lacions flotants. 

Les llates de fixació han de complir les condicions  de planor i de nivell que s'exigeixen al 

paviment acabat. 

Les posts han d'estar recolzades com a mínim en due s llates d'empostissar, han d'anar clavades 

sobre la llata amb puntes col·locades a 45° a la ll engüeta de l'encadellat i han de penetrar 

dins de la llata un mínim de 20 mm. 

Cada post ha de quedar clavat com a mínim amb dos p untes. 

Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i plane jar l’entarimat per aplicar després el 

vernís d'acabat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfí cie amidada segons les especificacion s del projecte, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb el s criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords amb les vores, sense que comporti 

l'ús de material diferents d'aquells que normalment  conformen la unitat. 
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No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre  el que han d'anar clavats els llistons del 

parquet. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
K9U - SÒCOLS 
K9U2 - SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Sòcols formats amb peces col·locades a truc de mace ta amb morter. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb mor ter 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja del sòcol acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, tre ncades, escantonades ni tacades. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir la textura i el c olor uniformes. 

Les peces han d'estar recolzades en el paviment, be n adherides al suport i han de formar una 

superfície plana i llisa. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entr e elles >= 1 mm. 

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment b lanc i, eventualment, amb colorants. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm 

- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sob repassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop 

fets els treballs  es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i 

s'han de refer les parts afectades. 

Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits.  Si convé, abans s'han de repicar. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per no absorbir l'aigua del morter. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una super fície contínua d'assentament i s'han de 

collar amb morter de gruix >= 1 cm. 

Cal eliminar les restes de beurada i netejar la sup erfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargà ria amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària 

corresponent a obertures d'acord amb els criteris s egüents: 

- Obertures d'amplària <= 1 m:  No es dedueixen 

- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K9V - ESGLAONS 
K9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9V2AB2K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Esglaó format amb peces de pedra, terratzo o ceràmi ca, col·locades a truc de maceta amb 

morter. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb mor ter 

- Col·locació de la beurada, en el seu cas 

- Neteja de l'esglaó acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de tenir una textura i col or uniformes. 

L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, t rencades, tacades, ni amb defectes 

aparents. 

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 

El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfi l previst. 

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al  suport, formant una superfície plana. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 4 mm/m 

- Planor de les celles:  ± 2 mm 

 - Horitzontalitat:  ± 0,2% 

 - Fals escaire:  ± 5 mm 

 ESGLAÓ DE PEDRA O TERRATZO: 

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i e ventualment amb colorants. 

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'en trega per l'extrem contrari s'han d'ajustar 

a les especificacions de la DT. 

Junts entre peces:  >= 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sig ui inferior a 5°C o superior a 35°C. 

En cas que es donessin aquestes condicions una vega da acabats els treballs, s'ha de revisar 

allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer le s parts afectades. 

Les superfícies de recolzament han de ser netes i h umides. 

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

del morter. 

S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una sup erfície contínua d'assentament i rebuda de 

morter, de gruix >= 2 cm per la peç a estesa i >= 1  cm per al davanter. 

Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'e spolsar amb ciment la superfície del morter 

fresc. 

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h de s de la col·locació de l'esglaó. 

S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar  la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-RSR/1984  Revestimientos de Suelos: Piezas Rígi das. 
 
 
K9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
K9Z2 - REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENT S 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9Z21100,K9Z22100,K9Z23100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo,  pedra, mosaic hidràulic o fusta. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Rebaixat 

 - Polit 

 - Abrillantat 
 REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: 

Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o  de pedra per tal d'obtenir la superfície 

adequada per a ser  polida posteriorment. 

A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressa lts entre les rajoles. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor del paviment un cop rebaixat:  ± 4 mm/2 m,   Celles nul·les 

- Marques del rebaix:  <= 1% de rajoles sobre la to talitat 

POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: 

Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o  de pedra per tal d'obtenir la superfície 

adequada per a rebre  un paviment prim o ser abrill antada posteriorment. 

La superfície del paviment no ha de tenir marques d e rebaix, ressalts entre les rajoles, 

diferències de tonalitat  o d'altres defectes. 

ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC  HIDRÀULIC: 

Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre  un paviment polit de terratzo, pedra  

o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat fi nal de recepció. 

La superfície del paviment no ha de tenir marques d e rebaix, ressalts entre les rajoles, 

diferències de tonalitat  o d'altres defectes i ha de ser antilliscant. 
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA: 

Conjunt d'operacions necessà ries, realitzades sobr e un paviment de fusta, per tal de deixar-

lo preparat per a ser envernissat posteriorment. 

En paviments nous no hi ha d’haver ressalts. La sup erficie ha de quedar plana i afinada. 

En paviments antics no hi ha d’haver ressalts ni ca pes antigues de vernís i cera. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Als racons i a les vores del paviment, pel seu difí cil accés, s'han de fer les operacions amb 

una màquina radial de discs flexibles i s'han d'aca bar manualment. 
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: 

El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·loca ció del paviment. 

La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva d e gra gruixut de 30 o 60 i la segona, 

d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix. 

POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA: 

El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col· locat el paviment. 

S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els ju nts i els porus oberts durant l'operació de 

rebaix. 
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Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de po lir la superfície passant una pedra 

abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les ma rques anteriors i deixar la superfície 

completament preparada. 

ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC  HIDRÀULIC: 

L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver -lo polit. 

S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2.  

S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'apli car un producte base de neteja i a la 

segona s'ha d'aplicar un líquid metal·litzador d'ab rillantament. 

En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la 

superfície que es tracta estigui completament seca.  

L'abrillantament es pot completar amb tractaments p rotectors. 
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA: 

El rebaix i polit s’ha de fer un cop estabilitzat e l paviment, considerant les condicions 

ambientals d’humitat relativa i temperatura.  

Per a unes condicions higrotèrmiques normals d’humi tat relativa entre el 40% i el 70%, i 

temperatura de 15 a 20º, els temps d’ espera recoma nats en funció del tipus d’adhesiu són els 

següents: 

- Adhesius d’acetat en dispersió aquosa:  20 dies 

- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic:  7 dies 

- Adhesius de dos components:  4 dies 

El procés complet s’ha de fer en varies passades am b paper de vidre de gra progressivament 

menor. La quantitat de passades depè n dels desnive lls de la superfície i de la duresa del 

vernís i de la fusta instal·lada. 

S’ha de començar sempre amb la llum de front, per a  evitar ombres. 

La primera passada s’ha de fer en diagonal respecte  a la direcció de la fibra de la fusta. La 

segona passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en paral·lel a la fibra de la 

fusta. 

Després de diverses passades s’ha d’escombrar la su perfície i eliminar la pols amb aspirador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfí cie amidada segons les especificacion s del projecte, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb el s criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords amb les vores, sense que comporti 

l'ú s de material diferents d'aquells que normalmen t conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
K9Z4 - ARMADURES PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9Z4AA24. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per b arres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’ armadura passiva d’elements estructurals de 

formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 

perfils d’acer. 
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S'han considerat les armadures pels elements següen ts: 
- Paviments de formigó 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la dispo sició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes. 

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òx id no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al form igó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un f ormigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre e lles ha de permetre el pas d’un vibrador 
intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció 

nominal. 

 Els empalmaments entre barres han de garantir la t ransmissió de forces d’una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el form igó proper a la zona d’empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l’armadura treballa a la màxima 

càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es re querirà disposar d'assaigs que demostrin 

que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 

de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 

mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de 

soldadura no resistent.  La disposició dels punts d e lligat ha de complir l’especificat en 

l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especifi cat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832 . 
La realització  dels empalmaments pel que fa al pro cediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels difere nts empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69. 5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la 

EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitz ades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’ unió, s’han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s’ ha de complir 

l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i  a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments. 
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Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s 'ha de col·locar una malla de repartiment 

en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segon s s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 

norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin d e quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclo sos els estreps, el recobriment no ha de 

ser inferior, en cap punt, als valors determinats e n la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició  ambiental a que es  sotmetrà el formigó armat, segons el que 

indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça fo rmats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l’armadura, han de complir els recob riments mínims, a efectes de garantir la 

durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al fo rmigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm,  mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l’e lement) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalmament per solapa de malles electrosoldade s ha de complir l’especificat en l’article 

69.5.2.4 de la EHE. 

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb  neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 

la EHE) 

Llargà ria de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecà 

niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí , de manera que es garanteixi una curvatura 

constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mí nim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició d els separadors ha de complir l’especificat 

en la taula  69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es pro hibeix l’ús de fusta o qualsevol material 

residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si ha n de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les  disposicions de la norma UNE 36832 i les 

han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de m aterial corresponents a retalls i 

empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

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

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
K9Z5 - ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9Z51775. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Acabat de junt de paviment per mitjà de tapajunt. 

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

- Preparació i comprovació del junt 

- Col·locació del tapajunts 

CONDICIONS GENERALS: 

El tapajunts col·locat ha de complir les mateixes c ondicions requerides a l'element simple. 

No ha de tenir esquerdes, guerxaments, deformacions , manca de continuïtat ni d'altres defectes 

superficials. 

El junt ha de quedar cobert totalment pel tapajunts . 

Ha d'estar col·locat a nivell amb el paviment i amb  la rectitud prevista. 

S'ha d'introduir en el junt de dilatació per pressi ó i ha de quedar ajustat fortament al 

paviment en tota la seva llargària. 

Un cop col·locat ha de suportar els esforços deriva ts dels desplaçaments del junt. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 2 mm 

- Rectitud:  ± 2 mm/m 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d'execu ció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
KB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
KB1 - BARANES 
KB12 - BARANES D'ACER 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KB12U040,KB12Z0L1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 

col·locades en la seva posició definitiva i ancorad a amb morter de ciment o formigó o amb 

fixacions mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o f ormigó o amb fixacions mecàniques 

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

Barana metàl·lica: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratge s 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició  prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el trave sser superior, ha de ser l'especificada en 

el projecte o  la indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la baran a s'ha d'efectuar a una distà ncia >= 50 cm 

de l'element que provoqui l'esmentada variació d'al çada. 

L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una  força horitzontal, uniformement 

distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si 

aquest està situat a menys alçada. El valor caracte rístic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 

- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m 

(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1 .1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de l es zones destinades al públic en 

establiments d’ús comercial o d’ús pú blica concurr ència, en zones comunes d’edificis d’ús 

residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’ estar separada una distància de 50 mm com a 

màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

BARANA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb anco ratges d'acer collats amb morter de ciment 

pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, prot egits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els traves sers superiors a les parets laterals per 

mitjà d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per solda dura si són d'acer o per una peça de 

connexió si són d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  a 50 km/h. 
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Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d’instal·lació i, alhora, han d e mantenir l'aploma t de l’element fins que quedi fixat 

definitivament al suport. 

BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar  els muntants abans de començar els 

treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o a ltres objectes que es puguin haver ficat 

des del moment de la seva execució  fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap  muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, p latines o angulars. L'elecció depèn del 

sistema i de la distà ncia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 

resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà  de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 

entre elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es reali tzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 

començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments n i vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 

* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU: FASE 2 - ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE  L'AMETLLA DE MEROLA 
 
 
 
 

390 
  

 
X - TIPOLOGIA X 
XB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
XB1 - BARANES 
XB12 - BARANES D'ACER 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 

col·locades en la seva posició definitiva i ancorad a amb morter de ciment o formigó o amb 

fixacions mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o f ormigó o amb fixacions mecàniques 

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

Barana metàl·lica: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratge s 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició  prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el trave sser superior, ha de ser l'especificada en 

el projecte o  la indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la baran a s'ha d'efectuar a una distà ncia >= 50 cm 

de l'element que provoqui l'esmentada variació d'al çada. 

L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una  força horitzontal, uniformement 

distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si 

aquest està situat a menys alçada. El valor caracte rístic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 

- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m 

(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1 .1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de l es zones destinades al públic en 

establiments d’ús comercial o d’ús pú blica concurr ència, en zones comunes d’edificis d’ús 

residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’ estar separada una distància de 50 mm com a 

màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

BARANA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb anco ratges d'acer collats amb morter de ciment 

pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, prot egits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els traves sers superiors a les parets laterals per 

mitjà d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per solda dura si són d'acer o per una peça de 

connexió si són d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d’instal·lació i, alhora, han d e mantenir l'aploma t de l’element fins que quedi fixat 

definitivament al suport. 

BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar  els muntants abans de començar els 

treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o a ltres objectes que es puguin haver ficat 

des del moment de la seva execució  fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap  muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, p latines o angulars. L'elecció depèn del 

sistema i de la distà ncia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 

resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà  de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 

entre elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es reali tzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 

començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments n i vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 

* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
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